TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
AVRUPA KONFEDERASYONU YILDIZLAR CIRCUIT ORGANİZASYON KURALLARI BİLGİLENDİRME
Müsabaka düzenlenirken kullanılacak olan formülün davetiyede yer alması gerekmektedir.
Kullanabilecek formüller aşağıdadır;
1- 2 pul ile düzenlenen ve tablo 32 müsabakalarından sonra repechage uygulanan formül.
Bu formül uygulanırsa 2 pul sonucunda çıkacak olan sonuçları ortak olarak alınıp ona göre tablo
belirlenmesi gerekmektedir.
2- 1 pul ile düzenlenen ve tablo 32 müsabakalarından sonra repechage uygulanan formül
3- 1 pul ile düzenlenen ve sonrasında repechage olmadan direkt eleme tablosu ile uygulanan formül
- Pul müsabakaları sonrasında ana tablo belirlenirken minimum %20 maksimum %25 oranında
sporcunun elenmesi gerekmektedir.
Federasyonların müsabaka tarihinden 3 ay öncesinden müsabakanın hangi formülde
düzenleneceğine karar verip davetiyeyi Avrupa Konfederasyonuna iletmesi gerekmektedir.
- Katılım sayısının 100'ün üzerinde olması durumunda 1 gün içerisinde sadece 1 ferdi branş organize
edilebilir. Bu ferdi branşın yanı sıra sadece bir takım müsabakası organize edilebilmesi mümkündür.
(Bu durumun gerçekleştiği halde organizasyonu yapan yetkili kişilerin müsabakanın hakem, pist sayısı
vs. konularda herhangi bir sorun yaşanmayacağını ve müsabakanın sağlıklı bir şekilde devam
ettirileceğinin garantisini vermesi gerekmektedir.
- Müsabakanın organizatörleri müsabaka bitiminden sonra 2 gün içerisinde müsabaka ile ilgili kısa bir
rapor ve ilgili fotoğrafları 2 gün içerisinde Avrupa Konfederasyonuna iletmeleri gerekmektedir.
- Organizatörlerin online olarak canlı skorların iletmesi zorunludur.
Puanlama sistemi ;
- Fie puanlama skalası geçerli olacaktır.
- Klasmanda 5 en iyi skor ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası baz alınacaktır.
- Repechage kullanılan müsabakalarda farklı olarak 9-12 arasında yer alan eskrimcilere 8 puan yerine
11 puan, 17-24 arası yer alan eskrimcilere 4 puan yerine 6 puan verilecektir. 65-128 arası yer alan
eskrimcilere 1 puan verilecektir.
Not: İlk turda elenen eskrimcilere puan verilmeyecektir.
Katılımlara göre puanlama sisteminde aşağıdaki tablo uygulanacaktır ;
Sporcu Sayısı 1-50
Sporcu Sayısı 51-100
Sporcu Sayısı 101 -

7'ye Kadar Ülke Katılımı
1
1,5
2

8-12 Ülke Katılımı
1,5
2
2,5

13'ten Fazla Ülke Katılımı
2
2,5
3

Katılım Kotası ;
- Organizasyonu düzenleyen ülkeden maximum 64 sporcu katılım sağlayabilir.
- Yabancı ülkelerden maximum 20 sporcu katılım gösterebilir.
- Müsabakanın puan verebilmesi için minimum 5 ülkenin katılması / 30 sporcunun katılması ve bu
katılımcıların %30 unun yabancı olması gerekmektedir.
Hakem Kotası ;
- 1-4 sporcu için hakem gerekmemektedir.
- 5-9 sporcu için 1 hakem gerekmektedir.

- 10- 15 sporcu için 2 hakem gerekmektedir.
- 16 - 20 sporcu için 3 hakem gerekmektedir.
Not: Hakem getirilmemesinin cezası 500€ dur.
Hakemlerin uluslararası veya ulusal seviyede iyi hakem olmaları zorunludur.
Akreditasyon Şartları ;
- Katılım ücreti ferdi müsabakalar için maximum 20 €dur. Takım müsabakaları için daha fazla olabilir.
Fakat takım müsabakaları içinde 60€ yu geçmemesi gerekmektedir.
- Katılım için kayıt yaptırmanın son günü müsabakanın başlayacağı haftanın salı günüdür.
- Tüm sporcu ve hakemlerin EFC lisansına sahip olması gerekmektedir.(15€ lisans ücreti) Müsabaka
gününde hakem veya sporcu girişinin yapılması sadece acil durumlarda kullanılabilir.
Takım Müsabakasının Organizasyonu ;
- Organizatörler 3-4 takımlık pul müsabakası oynatmakta veya direkt eleminasyon formülü ile
oynatmakta serbestlerdir.
- Takım müsabakalarındaki sıralamanın belirlenmesi mevcut olan EFC takım sıralamasına göre
yapılmalıdır.
- Ülkelerin 1 veya 2 takım ile katılmaları durumunda 1, 3 veya daha fazla takım ile katılmaları
durumunda 2 hakem sağlamaları zorunludur.
- Taktiksel açıdan yapılan sporcu değişikliğinin ardından müsabaka içerisinde sakatlık olması
durumunda, takım müsabakalarının devam edebilmesi adına tekrar değişiklik yapılabilir.
- Avrupa Şampiyonalarında sadece o müsabakada içerisinde ferdi müsabakalarda alınan sonuçlar baz
alınacaktır.
Müsabaka bitiminden sonra organizatörlerin aynı gün içerisinde sonuçları XML dosyası halinde EFC
sayfasına yüklemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra organizatörün EFC direktörüne aşağıdaki
hususların içerisinde yer aldığı dosyayı PDF halinde göndermesi gerekmektedir.
Ferdi müsabakalar için ;
- Ülkeleri yazılı halde eskrimcilerin olduğu liste (doğum tarihinin dahil olması gerekir)
- EFC sıralamasına göre eskrimcilerin olduğu liste
- Formül
- Puller
- Pullerden sonraki sıralama
- Müsabakanın 2 pul üzerinden oynanması durumunda pul sonrası direkt eleminasyon tablosu
- Tüm direkt eleminasyon tabloları
- Sonuçların son halini içeren liste (doğum tarihinin dahil olması gerekir)
- Hakemlerin aktiviteleri (yönettiği maçlar vs.)
Takım müsabakaları için ;
- Takımlardaki eskrimciler (doğum tarihinin dahil olması gerekir)
- Takımların listesi
- Direkt eleminasyon tablosu (sonuçların dahil olması gerekir)
- Sonuçların listesi
- Hakemlerin aktiviteleri (doğum tarihinin dahil olması gerekir)
- Direkt eleme müsabakalarının tüm detayları

Müsabakalarda kullanılacak olan pistlerin 1,5 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda olması
gerekmektedir.
Organizatörün katılım sağlayan tüm ülkelerin bayraklarını asmış olması ve kazanan sporcunun
ülkesinin ulusal marşını çalması zorunludur.
Sporcu malzemelerinin Fie kurallarına uygun olması gerekmektedir.(800 Nw kıyafetler, 1600 Nw
maske vs.) Sporcunun yeleğinin arkasında isim yazması gerekmemektedir.
Müsabakalara katılım yaşı minimum 12 maximum 17'dir. Fakat ailesinden ve doktordan yazılı bir onay
alınması durumunda 12 yaşından daha küçük eskrimciler müsabakaya katılabilirler.
Organizatörlerin müsabaka boyunca sağlık ekibi sağlaması zorunludur.
EFC teknik direktörü ve EFC müsabaka komisyonu, yönetim kurulunun onayı ile gerekli olduğu
takdirde bazı tamamlayıcı kurallar belirleyebilir.

İlgililere duyurulur.

