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GENÇLİK HİZMELERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                        ………………….            

                                       
 

Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Çocuk Kupası 14 – 20 
Nisan 2018 tarihlerinde Muratpaşa / Antalya ‘da yapılacaktır. 
 

Müsabaka talimatı ektedir. Gereğini ve ilgililere duyurulmasını arz ederim.   
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ULUSLAR ARASI ÇOCUK KUPASI TALİMATI 

  ANTALYA 
Müsabakanın Adı ve Tarihi 
Uluslar arası Çocuk Kupası  /  14-20 Nisan 2018 
Müsabakanın Yeri 
Antalya Spor Salonu, Meltem Mah., Muratpaşa/Antalya 
Müsabakanın Kategorisi/Branşı 
Müsabaka Süper Minikler-Minikler kategorisinde, erkek-kız epe, flöre ve kılıç branşında 
yapılacaktır. 
 
Müsabaka Formülü  
Süper Minikler Tek Pul ( eleme yok ) ve tablo müsabakaları, Minikler Tek Pul ( eleme var ) ve 
tablo müsabakaları (eliminasyon) şeklinde uygulanacaktır.  
Takım maçları direk eliminasyon şeklinde yapılacak olup, takım güç sıralaması, minikler 
kategorisindeki müsabaka sonuçlarına göre yapılacaktır. 
 
Takım Katılım İşlemleri  
İller (Ferdi sporcular) veya kulüpler takım müsabakalarına bir branşta birden fazla takımla 
katılabilir. Mix takım yapılmayacaktır. Ancak birden fazla branşta yarışanlar yarıştıkları 
branşta takım maçlarına katılabileceklerdir. Takım listeleri branşın ferdi müsabakalarının 
olduğu gün saat 17.00’ye kadar, federasyon görevlisine takım katılım ücreti ödendikten 
sonra teknik komite masasına teslim edilecektir.  
 
Müsabakanın Son Başvuru Tarihi/Şekli 
Başvurular 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar müsabaka girişleri 
Federasyonun resmi internet sitesinin ilgili bölümünden yapılacaktır.  
Kulüplerin ve Ferdi sporcuların müsabakaya katılabilmeleri için Federasyon Otomasyon 
sisteminden alınan kafile listelerinin İl temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe 
Müdürlüğünden tasdikli olarak federasyon temsilcisine/gözlemcisine verilmelidir. 
Ayrıca; Teknik talimatın 5.maddesinin (1.) fıkrasının (e) bendi gereği; birden fazla branşta 
yarışacak olan sporcuların kayıt işlemleri yukarıda belirtilen son başvuru tarihine kadar 
yapılacaktır. Birden fazla branşta yarışacak olan sporcuların, belirtilen tarihe kadar, hangi 
branşlarda yarışacaklarını brans@eskrim.org.tr mail adresine bildirilmesi gerekmektedir. 
Bildirim yapmayanların son başvuru tarihinden sonra veya müsabaka esnasında kayıt işlemi 
yapılmayacaktır. Ferdi katılım ücreti her branş için 20 TL olup, katılım ücretleri otomasyon 
sistemi üzerinden alınacağından kredi bakiyelerinin yeterli olması gerekmektedir. 
 
Yurt dışından katılmak isteyenlerin kayıtları  childcup2018@eskrim.org.tr adresine 
gönderecekleri listelere göre yapılacaktır. 
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Ödemeler 
Sporcu, antrenör ve idareciler müsabakaya kendi imkânları ile ve/veya bağlı bulundukları il 
müdürlükleri bütçe imkânları çerçevesinde katılabilirler. İl müdürlükleri bütçe imkânları ile 
katılım sağlayacak sporcularda, il müdürlükleri tarafından il seçme müsabakalarına katılım 
şartı aranabilir, bu kafilelerde 11.07.2017 tarih ve 142527 sayılı Genel Müdürlük Makam 
Onayı ile yürürlüğe giren Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi hükümlerine göre hareket 
edilmesi gerekmektedir. Müsabaka sonunda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.   
Kredi yüklemeleri ile ilgili yazışmalar ve makbuzlar krediyukleme@eskrim.org.tr mail 
adresine gönderilecektir.  
Müsabaka ile ilgili ücretler aşağıdaki gibidir; 
Ferdi Müsabaka Katılım Ücreti: 20,00.-TL,  
Takım Müsabaka Katılım Ücreti: 100,00.-TL,  
Ferdi Müsabaka Katılım Değişiklik Ücreti: 40,00.-TL, (Müsabakadan iki gün öncesine kadar 
yapılan kayıt ve değişiklik işlemi) 
Ferdi Müsabaka Geç Katılım Ücreti: 200,00.-TL, (Katılım değişikliği süresince kayıt 
yaptırmayan sporcular için müsabakadan 24 saat öncesine kadar geç katılım işlemi 
yapılabilir. Ancak geç katılım işlemi yapılan sporcuların muhakkak kafile listelerinde yer 
almaları gerekmektedir) 
Katılım Cezası Ücreti: 200,00-TL, (Katılım yapıldığı halde, geçerli mazeretleri bulunmadan, 
müsabakaya katılmayan sporculardan alınan ücret) 
Ferdi katılım ücretleri, sporcunun maça akreditasyonu sırasında federasyon otomasyon 
sistemi üzerinde otomatik olarak düşecektir. Katılım cezaları müsabaka gözlemci raporu ile 
Federasyon internet sitesinin ilgili bölümünden düşülür. (Eskrim Teknik Talimatının 8. 
Maddesin de belirtilen ücretler Federasyon Yönetim kurulu tarafından belirlenmiştir.) 
Ödüller 
Ferdi müsabakalarda   : İlk sekiz’e madalya verilecektir. 
Takım müsabakalarında : 1., 2. ve 3. ye kupa ve madalya verilecektir.  
Antrenörler ve İdareciler 
Sadece lisanslı ve vizeli sporcu, antrenör ve hakemler müsabakalara katılabilir ve müsabaka 
alanına girebilir. Antrenörler müsabakaya akreditasyon kartı ile alınacak olup müsabakanın 
kafile listesinde bulunmayan antrenörler müsabaka alanına alınmayacaktır. Antrenörler 
müsabaka alanında kendilerine ayrılmış alanların dışına çıkmayacaklardır. İdareciler 
müsabaka ile ilgili belgelerini müsabakalar başlamadan önce Teknik Komiteye teslim etmek 
zorundadır. İdareciler müsabaka alanında bulunmayacaklardır.  
Hakemler  
Müsabakada görev yapacak hakem listesi MHK tarafından bildirilecektir. 
Sağlık ve Emniyet Tedbirleri 
Sağlık ve emniyet tedbirleri Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
alınacaktır. 
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İtirazlar  
Müsabakalar ile ilgili her türlü itirazda Eskrim Teknik Talimatı kuralları ve federasyon 
tarafından çıkarılan diğer müsabaka ile ilgili kurallar ve talimatlar esas alınır. İtirazlar, resmi 
kafile listesinde bulunan idareci veya antrenörler tarafından yapılır. İtirazların geçerli 
olabilmesi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:  
a) İtiraz dilekçesi,  
b) Varsa video görüntüleri veya fotoğraf,  
c) İtiraz bedelinin ödendiğine dair makbuz.(İtiraz Bedeli 1.000,00.-TL)  
 
PROGRAM   : 
 
14.04.2018 SÜPER MİNİKLER  FLÖRE ERKEK-KIZ FERDİ 

15.04.2018 MİNİKLER  FLÖRE ERKEK-KIZ FERDİ 

16.04.2018 MİNİKLER  FLÖRE ERKEK-KIZ TAKIM 

16.04.2018 SÜPER MİNİKLER  KILIÇ ERKEK-KIZ FERDİ 

17.04.2018 MİNİKLER  KILIÇ ERKEK-KIZ FERDİ 

18.04.2018 MİNİKLER  KILIÇ ERKEK-KIZ TAKIM 

18.04.2018 SÜPER MİNİKLER  EPE ERKEK-KIZ FERDİ 

19.04.2018 MİNİKLER  EPE ERKEK-KIZ FERDİ 

20.04.2018 MİNİKLER  EPE ERKEK-KIZ TAKIM 

 
Not: Mücbir, elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklarda, müsabaka 
gözlemci kararı ile bir sonraki gün kaldığı yerden devam edebilir. 
 
*** Program detayı federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. 
  


	Ust_Yaz
	ULUSLARARASI ÇOCUK KUPASI 2018

