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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: 

 

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU 

ESKRİM TEKNİK TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

   

Amaç  

MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının Uluslararası Eskrim 

Federasyonu, Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 

belirlenen kurallara uygun olarak yönetilmesini sağlamakla ilgili işlemlerde uygulanacak usul 

ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Talimat, eskrim müsabakalarının Uluslararası Eskrim Federasyonu, 

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonunun belirlediği kurallara göre 

yönetilmesi, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne dair 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3-(1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarihli ve 28358 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile 03/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

Tanımlar  

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,  

b) Federasyon: Türkiye Eskrim Federasyonunu,   

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını,  

d) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,  

e) İl Temsilcisi: Türkiye Eskrim Federasyonu il temsilcisini,  

f) Merkez Hakem Kurulu: Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu,  

g) FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonunu,  

ğ) CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu  

h)Yönetmelik: Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliği, 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müsabaka Hükümleri 

 

Uygulamaya dair esaslar 

MADDE 5-(1) Ülkemizde eskrim sporu ile ilgili olarak Federasyonca uygulanacak 

esaslar şunlardır:  

a) Sadece lisanslı ve vizeli sporcu, antrenör ve hakemler müsabakalara katılabilir.  

b) Yarışma ve teknik konularda FIE, CEE ve Federasyon tarafından belirlenen 

uluslararası kural ve usuller uygulanır.  
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c) Federasyon, FIE ve CEE tarafından belirlenen uluslararası kural ve usullerin 

haricinde, eskrimin gelişmesi için gerekli görülen ülkemize özel bazı kural ve uygulamaları 

belirleyebilir ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe koyar.  

ç) Federasyon (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilerini, Yönetim Kurulu’nun onayı 

ile çıkaracağı talimat, yönerge ve benzeri düzenleyici işlemler çerçevesinde yürütür.  

d) Bu Talimat çerçevesinde yapılacak uygulamalar konusunda Federasyon, il 

müdürlükleri ve kulüpler ile doğrudan yazışma yapabilir.  

e) Bir sporcu ferdi ve takım müsabakalarında birden fazla branşta yarışamaz.  

f) Sporcu, Federasyona müracaatı ile yılda bir kez branş değişikliği yapabilir.  

g) Sporcuların eksiksiz ve sağlam malzeme ile müsabakaya katılımından, resmi kafile 

listesindeki idareciler veya antrenörler sorumludur. Müsabakalar esnasında sporcuların 

kullandıkları malzemelerin sağlamlığı veya uygunluğu sporcuya ait olup, kontrolleri hakem 

tarafından yapılır. Federasyon, müsabaka şartlarına uygun olmayan malzemeden sorumlu 

değildir. 

ğ) Müsabaka için salonun hazırlanması, müsabaka günü sağlık ve emniyet 

tedbirlerinin alınması ve müsabaka organizasyon kriterlerinin yerine getirilmesi il müdürlüğü 

ile koordinasyon içerisinde sağlanır.  

h) Sporcu, antrenör ve hakemlerin müsabaka ve ödül töreni sırasında giyecekleri 

kıyafetler prosedür ile belirlenir.  

ı) Federasyonun sezon içerisinde düzenleyeceği müsabakalar; uluslararası 

müsabakalar, Türkiye şampiyonaları ve açık turnuvalardır.  

 i) Türkiye şampiyonalarına katılacak sporcularda, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır.  

 

Müsabaka sezonu  

MADDE 6-(1) Eskrim müsabaka sezonu 1 Ocak - 31 Aralık tarihlerini kapsar.  

 

Müsabaka formülü  

MADDE 7-(1) Müsabaka formülü, müsabaka talimatında belirlenir.  

 

Yurtiçi müsabaka katılım işlemleri  

MADDE 8-(1) Yurtiçi müsabakalara katılım işlemleri Federasyonun internet sitesinin 

ilgili bölümünden yapılır.  

(2) Yurtiçi müsabaka katılım süreci;  

a) Müsabakaya katılım tarihleri müsabaka talimatında belirlenir.  

b) Müsabakalara kayıt yaptıran sporculardan ve takımlardan, müsabaka katılım ücreti 

alınır. Takımların katılım işlemleri ve katılım ücretleri müsabaka talimatında belirlenir.     

c) Katılım değişiklikleri, müsabakadan iki gün öncesine kadar, değişiklik ücretinin 

ödenmesi şartıyla yapılabilir. Değişiklik ücreti her bir kişi için ayrı ayrı hesaplanır.  

d) Katılım yapıldığı halde, geçerli mazeretleri bulunmadan, müsabakaya katılmayan 

sporcular katılım cezası öder. Mazeretler ile ilgili değerlendirme müsabaka gözlemcisi 

tarafından yapılır. Katılım cezaları müsabaka gözlemci raporu ile Federasyon internet 

sitesinin ilgili bölümünden düşülür. 

e) Müsabaka katılım ücreti, katılım değişiklik ücreti ve katılım cezası Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

f) Bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen müsabaka katılım, müsabaka 

katılım değişikliği ve katılım cezası ödeme işlemleri Federasyonun internet sitesinin ilgili 

bölümünden yapılır.  
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(3) Kulüpler ve ferdi sporcular, bağlı bulundukları il adına yurtiçi müsabakalara il 

karması adı altında katılabilirler. Yurtiçi müsabakalara il karması katılım işlemleri 

Federasyonun internet sitesinin ilgili bölümünden yapılır.  

(4) Kulüpler ve il temsilcileri, müsabakaların son kayıt tarihinden önce Federasyon 

banka hesabına katılım bedellerini öder.   

(5) Yurtiçinde düzenlenecek olan müsabakalara katılacak olan yabancı uyruklu 

sporcuların katılım işlemlerinde bu madde uygulanmaz.   

 

Yaş grupları  

MADDE 9-(1) Yaş, içinde bulunduğu yıldan doğum yılının çıkarılması sureti ile 

hesaplanır. 

a) Süper minikler ve minikler yaş grubu uygulamaları: 

 01 Ocak-31 Temmuz 01 Ağustos-31 Aralık  

Süper Minikler   9,10 ve 11 yaşlar arası 8,9 ve 10 yaşlar arası  

Minikler 12 ve 13 yaşlar arası 11 ve 12 yaşlar arası  

 

b) Yıldızlar ve gençler yaş grubu uygulamaları:  

 01 Ocak-Yıldızlar ve Gençler  

Dünya Şampiyonası Sonuna  

Kadar  

 

Yıldızlar ve Gençler Dünya  

Şampiyonası Sonundan-  

31 Aralık   

Yıldızlar B 14 ve 15 yaşlar arası 13 ve 14 yaşlar arası 

Yıldızlar A 16 ve 17 yaşlar arası 15 ve 16 yaşlar arası 

Gençler 18,19 ve 20 yaşlar arası   17,18  ve 19 yaşlar arası 

   

c) Büyükler yaş grubu uygulamaları:   

 01 Ocak - Büyükler Dünya  

Şampiyonası Sonuna Kadar  

 

Büyükler Dünya  

Şampiyonası Sonundan –  

31 Aralık   

 

Büyükler 21 yaş ve üzeri   20 yaş ve üzeri 

 

d) Veteranlar yaş grubu uygulamaları: 

  01 Ocak- 31 Aralık 

Veteranlar B 50 yaş ve üzeri  

Veteranlar A 60 yaş ve üzeri  

 

(2) Yaş grupları özel uygulaması: 

a) Süper minikler, minikler kategorisindeki müsabakalara katılabilir.   

b) Minikler kategorisindeki sporcular, yıldız B, yıldız A, gençler ve büyükler 

müsabakalarına katılabilir.  

           c) Yıldız B kategorisindeki sporcular, yıldız A, gençler ve büyükler müsabakalarına 

katılabilir.  

d) Gençler kategorisindeki sporcular, büyükler müsabakalarına katılabilir. 

e) Yıldız A kategorisindeki sporcular, gençler ve büyükler müsabakalarına katılabilir. 

(3) Süper minik ve minikler özel statü:  

Miniklerde pul maçları 3 dakika 5 tuş; süper miniklerde pul maçları 3 dakika 4 tuş, 

miniklerde direkt eliminasyon, 2x3 dakika 2 periyot 10 tuş, süper miniklerde direkt 

eliminasyon, 2x3 dakika 2 periyot 8 tuş, süper minik ve miniklerde silah boyu 2 numaradır. 

Süper minik ve miniklerde pist uzunluğu 14 metredir.  
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Takım müsabakaları  

MADDE 10-(1) İller veya kulüpler takım müsabakalarına bir branşta birden fazla 

takımla katılabilir. Örneğin; Erkek Flöre A Takımı, Erkek Flöre B Takımı seklinde. Takım 

müsabakaları ferdi müsabakalar ile birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Takım güç sıralaması, 

Federasyonun ferdi genel klasmanına göre yapılır. Takım müsabakalarında başka bir branştan 

sporcu takviyesi yapılmaz. Müsabaka formülü, müsabaka talimatında belirtilir.  

 

Uluslararası müsabakalar  

MADDE 11-(1) Federasyon faaliyet programında uluslararası müsabakalara yer 

verilebilir. Uluslararası müsabakalar ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi ayrı ayrı da 

yapılabilir. Federasyon tarafından uluslararası müsabakalara müsabaka gözlemcisi veya 

hakem gözlemcisi tayin edilir. Uluslararası müsabakaların sonucu, müsabaka gözlemcisi 

tarafından en geç üç gün içinde Federasyona bildirilir.    

(2) Uluslararası Eskrim Federasyonu ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu faaliyet 

programında bulunan, yurtiçinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalara faaliyet 

programında yer verilir.  

(3) Uluslararası Eskrim Federasyonu ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu faaliyet 

programında bulunan yurtdışı müsabakalara faaliyet programında yer verilir. 

 

Türkiye şampiyonası  

MADDE 12-(1) Faaliyet programında Türkiye şampiyonası müsabakalarına yer 

verilir.    

(2) Türkiye şampiyonası müsabakaları ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi ayrı 

ayrı da yapılabilir.  

(3) Federasyon tarafından Türkiye şampiyonası müsabakalarına müsabaka gözlemcisi 

veya hakem gözlemcisi tayin edilir. Türkiye şampiyonası müsabakalarının sonucu müsabaka 

gözlemcisi tarafından en geç üç gün içinde Federasyona bildirilir.    

 

Açık turnuvalar  

MADDE 13-(1) Faaliyet programında açık turnuvalara yer verilir. Açık turnuvaları il 

müdürlüğü tarafından organize edebileceği gibi, kişi, kurum ve kuruluşlar da organize 

edebilir. Açık turnuva organizasyonlarında, bağlı bulunduğu ilin il temsilcisinin, organizatör 

kurum ya da kuruluşun ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı gerekmektedir. Bu 

onaylardan sonra faaliyet programında yer alır.   

  (2) Bir il her kategori ve branşta açık turnuva yapabilir.  

(3) Açık turnuvalar ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir.  

(4) Federasyon tarafından açık turnuvalara müsabaka gözlemcisi veya hakem 

gözlemcisi tayin edilir. Açık Turnuvaların sonucu müsabaka gözlemcisi tarafından en geç üç 

gün içinde Federasyona bildirilir. Otuziki (32) sporcudan az katılımı olan açık müsabakalara 

klasman puanı verilmez.  

(5) Açık turnuvalar uluslararası da yapılabilir.   

 

Ödüller  

MADDE 14-(1) Müsabakalarda dereceye giren sporculara verilecek ödüller, 

müsabaka talimatında belirlenir. 

 

Klasman puan sistemi  
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MADDE 15-(1) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalara puan 

verilir. Bu müsabakalardan alınan puanların toplanması sonucunda oluşturulan sıralamaya 

klasman puan sistemi denir.  

(2) Yönetim Kurulunun belirlediği, Federasyonun faaliyet programında yer alan 

uluslararası müsabakalara da klasman puan sistemi uygulanır.  

(3) Sporcuların klasman puanları şu esas ve sisteme göre gerçekleştirilir ve hesaplanır. 

Bir önceki sezonda düzenlenen turnuvada, turnuva sonucuna göre elde edilen ve buna göre 

hesaplanan puanlar, yeni sezonda düzenlenen önceki turnuvaya denk veya muadil 

turnuvalarda alınan puanlarla değiştirilir. Eğer devam eden sezonda bu turnuvadaki puanları 

değiştirecek olan turnuva herhangi bir sebeple düzenlenemez ise bu turnuvanın sonuçları ve 

bu sonuçlara göre burada alınan puanlar tam olarak bir yıl sonra silinerek değiştirilir. 

(a) Klasman puanı; her kategoride düzenlenen ve katılım gösterilen tüm ulusal ve 

uluslararası turnuvalarda eksik tablo müsabakalarını geçerek dolu tabloda yer alarak 

müsabaka yapan sporculara verilir. 

(b)Sporcular tarafından, katıldıkları tüm turnuvalar sonunda toplanan puanlar şu 

formüle göre hesaplanır: 

O = M * K 

O: Sporcu tarafından turnuvada toplanan puanlar. 

M: Sporcunun turnuva sonunda elde ettiği sonuç ve sıraya uygun olan puanı Tablo-1. 

K : Her turnuva için bireysel katsayı puanı Tablo-2 ve Tablo-3.  

 

Tablo 1. Genel Puanlama Tablosu  

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

1 32 5-8 14 33-64 2 

2 26 9-16 8 65-96 1 

3 20 17-32 4   

 

Tablo 2. Büyükler Yaş Kategorisi Turnuvaları için Katsayı Oranları 

No Turnuvalar Katsayı Turnuva Kategorisi 

1 Açık Turnuvalar 0,5 
Türkiye Geneli Turnuvalar 

2 Türkiye Şampiyonası 1 

3 Satellite Turnuvaları 0,5 

Uluslararası Turnuvalar 
4 Avrupa Şampiyonası 2 

5 Dünya Kupası Etapları ve Grand Prixler 3 

6 Dünya Şampiyonası 3 

 

Tablo 3.Yıldızlar/Gençler/U23 Yaş Kategorisi Turnuvaları için Katsayı Oranları 

No Turnuvalar Katsayı Turnuva Kategorisi 

1 
Açık Turnuva 0,5 

Türkiye Geneli Turnuvalar 
Türkiye Şampiyonası 1 

2 

Yıldızlar / Gençler / U23 Kategorisi Avrupa ve Dünya 

Şampiyonaları 

Uluslararası Turnuvalar 

1 - 8. Sıra 3 

9 - 16. Sıra 2,5 

17 - 32. Sıra 2 

33 - 64. Sıra 1,5 

3 
Gençler Kategorisi Dünya Kupası Etapları 

CEE Yıldızlar / U23 Circuit Turnuvaları  
2,5 
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 (c) Klasman sistemi puan hesaplamaları; sporcunun Dünya ve Avrupa Şampiyonaları 

dahil olmak üzere katıldığı en fazla 6 turnuvada elde ettiği en iyi puanlar (Bu 6 turnuva, 

sporcunun katıldığı ve birbirleri ile kıyaslandığında diğerlerine göre en çok puanı topladığı 

turnuvalar anlamındadır) ve sporcunun Türkiye Geneli katıldığı turnuvalardan elde ettiği 

sonuçlara göre alacağı puanlara göre hesaplanır. 

 (ç) U23 Yaş kategorisi klasmanı; 23 yaş sınırını geçmiş tüm sporcuların, Büyükler 

kategorisi Türkiye Klasman sisteminden genel başarı puan sıralamalarına göre çıkartılarak 

belirlenir.U23 Yaş kategorisi Türkiye geneli müsabakaları ve uluslararası (CEE) müsabaka 

sonuçlarına göre hesaplanır.  

 

Müsabaka programı  

MADDE 16-(1) Müsabaka programı müsabaka talimatında belirlenir. 

Milli takım sporcularının belirlenmesi 

MADDE 17-(1) Eskrim Milli Takımlarına aşağıda belirtilen şart ve tanımlamalara 

uyan sporcular katılmaya hak kazanırlar: 

Büyükler Kategorisi 

(2)  Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından düzenlenen ‘Grand Prix’ 

Serileri ve Büyükler Dünya Kupaları ‘A’ Kategorisi Turnuvaları, Avrupa Şampiyonası, 

Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları takım ve eleme, Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri 

ve Avrupa Oyunları, Satellite müsabakalarına Büyükler Türkiye Klasman Puan Sistemindeki 

ve Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Başarı Tablosundaki en iyi puana sahip sporcular 

arasından aşağıdaki hükümlere göre katılırlar.  

(2.1.) ‘Grand Prix’ Serileri ve Dünya Kupaları ‘A’ Kategorisi, İslam Ülkeleri 

Turnuvaları ve Satellite Turnuvalarına federasyon bütçe imkânlarına göre verilen/belirlenen 

kota dahilinde Büyükler Türkiye Klasman Puan Sisteminde en iyi puana sahip sporcular 

katılırlar. Bu müsabakalar için verilen/belirlenen kota dahilinde katılması uygun görülen 

sonuncu kişi ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile 

belirlenebilir. 

 (2.2.) Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takımının Oluşturulması; 

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bireysel müsabakalarına Büyükler Türkiye Klasman Puan 

Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk üç sırayı paylaşan 3 sporcu katılma hakkı 

kazanır. Dördüncü katılımcı ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun 

görüşü ile belirlenebilir. 

(2.3.) Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Takım müsabakalarında yer alacak sporcular: 

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları takım müsabakalarına Büyükler Türkiye Klasman Puan 

Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk üç sırayı paylaşan 3 sporcu katılma hakkı 

kazanır. Dördüncü katılımcı ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun 

görüşü ile belirlenebilir. 

(2.4.) Olimpiyat Oyunları Milli Takımlarının Oluşturulması; Olimpiyat Oyunlarında 

mücadele edecek Milli Takım kadrosuna 4 sporcu girer. Bu dört sporcudan üçü Büyükler 

Türkiye Klasman Puan Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk 3 sırada yer alan 

sporcular olacaktır. Kadroya girecek dördüncü sporcu ise ilgili branş antrenörünün kararı ve 

Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

(2.5.) Olimpiyat/Avrupa Oyunları Elemeleri Turnuvalarına Katılım; Olimpiyat 

Oyunları ve Avrupa Elemeleri Turnuvalarına turnuvanın başlamasına 14 gün kala Uluslararası 

Eskrim Federasyonu (FIE) Büyükler Başarı Tablosunda en iyi dereceye/puana sahip sporcu 

katılım hakkı kazanır. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Başarı Tablosunda eşit puana 

sahip sporcuların olması durumunda, katılım hakkını Büyükler Türkiye Klasman Puan 

Sisteminde, turnuvanın başlamasına 14 gün kala en iyi puana sahip sporcu alır. Eğer sporcular 

arasında Büyükler Türkiye Klasman Puan Sistemi genel başarı puanı sıralamasında da eşitlik 
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varsa, hangi sporcunun Olimpiyat Oyunları Elemeleri Turnuvasına katılacağını ilgili branşın 

antrenörü ve Baş antrenör belirler. 

(2.6.) Akdeniz Oyunları Milli Takımlarının Oluşturulması; Akdeniz Oyunları 

müsabakalarına Büyükler Türkiye Klasman Puan Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün 

kala ilk sırada bulunan sporcu katılım hakkı kazanır. İkinci katılımcı ise ilgili branş 

antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

U23 Kategorisi 

(3) Avrupa Eskrim Konfederasyonu “CEE”   tarafından düzenlenen U23 Avrupa 

Circuit turnuvaları ve Avrupa Şampiyonalarına U23 Türkiye Klasman Puan Sistemindeki en 

iyi puana sahip sporcular aşağıdaki hükümlere göre katılırlar.  

(3.1.) U23 Circuit turnuvalarına ülke kotası ve federasyon bütçe imkânlarına göre 

verilen/belirlenen kota dahilinde U23 Türkiye Klasman Puan Sisteminde en iyi puana sahip 

sporcular katılırlar. Bu müsabakalar için verilen/belirlenen kota dahilinde katılması uygun 

görülen sonuncu sporcu ise ilgili branş antrenörünün kararı ve baş antrenörün uygun görüşü 

ile belirlenebilir 

(3.2.) U23 Kategorisi Avrupa Şampiyonası Milli Takımlarının Oluşturulması; U23 

Avrupa Şampiyonası bireysel Müsabakalarına U23 Türkiye Klasman Puan Sisteminde, 

turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk 3’te yer alan 3 sporcu katılır. Dördüncü katılımcı ise 

ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

Gençler Kategorisi 

(4) Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından düzenlenen Gençler Dünya 

Kupaları ‘A’ Kategorisi Turnuvaları, Akdeniz Şampiyonası (COMES), Avrupa ve Dünya 

Şampiyonalarına Gençler Türkiye Klasman Puan Sistemindeki en iyi puana sahip sporcular 

aşağıdaki hükümlere göre katılırlar.  

(4.1.)  Gençler Dünya Kupaları ‘A’ Kategorisi Turnuvalarına, Akdeniz Şampiyonası 

müsabakalarına, ülke kotası ve federasyon bütçe imkânlarına göre verilen/belirlenen kota 

dahilinde Gençler Türkiye Klasman Puan Sisteminde en iyi puana sahip sporcular katılırlar. 

Bu müsabakalar için verilen/belirlenen kota dahilinde katılması uygun görülen sonuncu kişi 

ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

 (4.2.) Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takımlarının Oluşturulması; 

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bireysel müsabakalarına Gençler Türkiye Klasman Puan 

Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk üç sırayı paylaşan 3 sporcu katılma hakkı 

kazanır. Dördüncü katılımcı ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü 

ile belirlenir.  

Daha sonraki etapta Dünya Şampiyonası müsabakaları için; Gençler Türkiye Klasman 

Puan Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 gün kala ilk 2 sırayı paylaşan 2 sporcu katılma 

hakkı kazanır. Üçüncü katılımcı ve takım müsabakalarında yarışacak dördüncü sporcu ilgili 

branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

(4.3.) Bir üst kategori olan Büyükler Türkiye Klasman Puan Sistemi sıralamasında ilk 

dörtte bulunan sporcular kendi kategorisindeki sıralamasına bakılmaksızın Gençler milli 

takım kadrosunda öncelikli olarak değerlendirilir. 

(4.4.) Gençler yaş kategorisindeki bulunan bir sporcunun, büyükler kategorisi ilgili 

milli takım antrenörünün kararı ve baş antrenörün uygun görüşü ile büyükler milli 

takımlarının hazırlık çalışmaları ve müsabakalarına katılması durumunda,  sporcuya kendi yaş 

kategorisinde yapılan Türkiye geneli veya uluslararası müsabakalarla, büyükler milli 

takımlarının faaliyetlerinin çakışması durumunda kendisine bonus puan verilir. Bonus puan; 

kendi kategorisinde yapılan Türkiye geneli veya uluslararası müsabakalarda sporcularımızca 

alınan en yüksek puanı, yani klasman puan sistemi hesabına eklenen en yüksek başarı puanını 

ifade eder. Olumsuz anlamda bonus kuralı uygulanamaz. Bonus puan uygulaması ilgili 

klasman sistemindeki en iyi puana sahip sporcular için uygulanabilir.  
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(4.5.) Sporcular, Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen ‘A’ 

kategorisi Dünya kupaları, Akdeniz Şampiyonası, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarının ön 

basamaklarında elenirler, Türkiye klasman sistemine göre puan alamazlar ise bu sporcuların 

Gençler Türkiye Klasman Puan Sistemi hesaplamaları tablosu puan hanelerine (-5) puan 

yazılır. Bu kural, Federasyon imkânları ile müsabakalara katılan sporculara uygulanır. 

Yıldızlar Kategorisi 

(5) Uluslararası Eskrim Federasyonu “FIE” ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu 

“CEE” ve Akdeniz Konfederasyonu “COMES”  tarafından düzenlenen Yıldızlar Akdeniz 

Şampiyonası, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Yıldızlar A Türkiye Klasman Puan 

Sistemindeki en iyi puana sahip sporcular aşağıdaki hükümlere göre katılırlar.  

(5.1.) Yıldızlar Circuit turnuvaları ve Akdeniz Şampiyonalarına ülke kotası ve 

federasyon bütçe imkânlarına göre verilen/belirlenen kota dahilinde Yıldızlar A Türkiye 

Klasman Puan Sisteminde en iyi puana sahip sporcular katılırlar. Bu müsabakalar için 

verilen/belirlenen kota dahilinde katılması uygun görülen sonuncu kişi ise ilgili branş 

antrenörünün kararı ve baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

(5.2.) Avrupa Şampiyonası Milli Takımının Oluşturulması; Avrupa Şampiyonaları 

bireysel müsabakalarına Yıldızlar A Türkiye Klasman Puan Sisteminde, turnuvanın 

başlamasına 30 gün kala ilk üç sırayı paylaşan üç sporcu katılma hakkı kazanır. Kadroya 

girecek dördüncü sporcu ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü 

ile belirlenebilir.  

(5.3.) Dünya Şampiyonası Milli Takımının Oluşturulması; Dünya Şampiyonası 

müsabakaları için Yıldızlar A Türkiye Klasman Puan Sisteminde, turnuvanın başlamasına 30 

gün kala ilk iki sırayı paylaşan 2 sporcu katılma hakkı kazanır. Kadroya girecek üçüncü 

sporcu ise ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir.  

(5.4.) Üst kategorilerde, Gençler ve Büyükler Türkiye Klasman Puan Sisteminde 

sıralamasında ilk dörtte bulunan sporcular, kendi kategorisindeki sıralamasına bakılmaksızın 

Yıldızlar milli takım kadrosunda öncelikli olarak değerlendirilir. 

(5.5) Yıldızlar yaş kategorisindeki bulunan bir sporcunun, büyükler veya gençler 

kategorisi ilgili milli takım antrenörünün kararı ve baş antrenörün uygun görüşü ile büyükler 

veya gençler milli takımlarının hazırlık çalışmaları ve müsabakalarına katılması durumunda,  

sporcuya kendi yaş kategorisinde yapılan Türkiye geneli veya uluslararası müsabakalarla, 

büyükler milli takımlarının faaliyetlerinin çakışması durumunda kendisine bonus puan verilir. 

Bonus puan; kendi kategorisinde yapılan Türkiye geneli veya uluslararası müsabakalarda 

sporcularımızca alınan en yüksek puanı, yani klasman puan sistemi hesabına eklenen en 

yüksek başarı puanını ifade eder. Olumsuz anlamda bonus kuralı uygulanamaz. Bonus puan 

uygulaması ilgili klasman sistemindeki en iyi puana sahip sporcular için uygulanabilir 

(5.6.) Avrupa Eskrim Konfederasyonu “CEE” tarafından düzenlenen ‘Circuit’ 

Turnuvaları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılan sporcular bu müsabakaların ön 

basamaklarında elenirler, Türkiye Klasman Puan Sistemine göre puan alamazlar ise bu 

sporcuların Yıldızlar A Türkiye Geneli Klasman Puan Sistemi hesaplamaları tablosu puan 

hanelerine  ( -5) puan yazılır. Bu kural, Federasyon imkânları ile müsabakalara katılan 

sporculara uygulanır. 

(6) Milli takım sporcularının seçimi ve belirlenmesi ile ilgili bir değişiklik yapılacak 

ya da ek bir hüküm getirilecekse bu milli takım sezonunun bitmesinden, tam olarak Dünya 

şampiyonasından sonra gerçekleştirilir. Uluslararası Eskrim Federasyonu “FIE” veya Avrupa 

Eskrim Konfederasyonu “CEE”  tarafından düzenlenen ‘A’ Kategorisi turnuvaları, ‘Grand 

Prix’ turnuvaları veya ‘Circuit’ Turnuvalarından birinin gerçekleştirilmesi milli takımlar 

sezonu başlangıcı olarak kabul edilir.  

(7) Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında mücadele edecek olan her kategorideki 

Eskrim Milli Takımlarına seçilebilmek için; aday sporcuların kategorilerine göre Uluslararası 
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Eskrim Federasyonu veya Avrupa Eskrim Konfederasyonu tarafından düzenlenen Büyükler 

‘Grand Prix’ serileri veya Dünya Kupalarının, Gençler Dünya Kupalarının, U23 ve Yıldızlar 

“CEE” Circuit turnuvalarının en az üç etabında mücadele etmiş olması gerekmektedir. Üst yaş 

kategorilerinde ilk 4 sırada yer alan sporcular için ve bonus puan sahibi sporcular için üç 

etaba katılmış olma şartı aranmaz.  

(8) Kategorisinde uluslararası turnuvaya katılımı uygun görülen ve herhangi bir 

sebepten ötürü katılamayacak olan bir sporcu olduğunda onun yerini Türkiye klasman puan 

sistemi sıralaması listesinde yer alan ve bu sıralamayı takip eden listedeki en iyi sporcu alır ve 

turnuvaya o katılır. Eğer sporcular arasında Türkiye klasman puan sistemi puanlarında da 

eşitlik durumu söz konusuysa oyuncuların kategorilerinin Uluslararası 

Federasyonu/Konfederasyonu puan hesaplamaları başarı tablosu baz alınır. Burada da eşitlik 

varsa hangi sporcunun turnuvaya katılacağı ilgili branş antrenörünün kararı ve Baş 

Antrenörün uygun görüşü ile belirlenebilir. 

(9) Federasyon faaliyet programında bulunan Avrupa Konfederasyonu “CEE” Circuit 

turnuvalarına, Uluslararası Eskrim Federasyonu “FIE” Gençler Dünya Kupaları ve Büyükler 

Dünya Kupaları, Grand Prix ve Satellite turnuvalarına milli takım haricinde katılmak isteyen 

sporcular ve antrenörleri ülke kotası dahilinde bağlı bulundukları İl Müdürlükleri veya 

sponsorları aracılığı ile katılabilirler. 

(9.1.) Milli takımlar haricinde uluslararası (FIE-CEE) müsabakalara katılmak isteyen 

sporcuların, antrenörlerinin ve idarecilerinin müsabaka tarihinden en az yirmi bir (21) gün 

önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve Teknik Kurul’un onayını 

alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu veya resmi tatile rastlarsa takip eden ilk 

iş günü müracaat edilecektir. Program değişikliği veya iki müsabaka arasındaki sürenin yirmi 

bir günden az olması durumunda yirmi bir günlük müracaat süresi dikkate alınmaz. Bu 

müsabakalara katılmak isteyen sporcuların müsabakanın son müracaat tarihindeki güncel 

Türkiye Klasman Puan Sisteminde bulunması gerekmektedir.  

Bu maddeye göre müracaat eden sporcular müracaat esnasında, FIE/CEE tarafından 

belirlenen ve/veya müsabaka davetiyesinde belirtilen hakem ve lisans ücretini katılım sayısı 

kesinleştiğinde Federasyon hesabına ödeyeceklerdir. Müsabaka akreditasyonu yapıldığı halde 

müsabakaya katılmayan sporcuların hakem ücretleri iade edilmeyecek ve akreditasyon ile 

ilgili cezalar sporcu tarafından karşılanacaktır. 

(9.2.) Bu madde kapsamında müsabakalara katılacak olan sporcu ve antrenörlerden 

isteyenlere hizmet pasaportu kullandırılacaktır.  

Milli Takım Kamplarına Katılım 

(10)  Federasyon faaliyet programına alınan ve federasyon tarafından yeri belirlenen 

milli takımlar kamplarına Türkiye Klasman Puan Sistemi sıralamasına göre sporcular davet 

edilir. Milli takım kamplarına katılacak son iki sporcu ise ilgili milli takım antrenörünün 

teklifi baş antrenörün onayı ile belirlenebilir. Ayrıca ilgili branş antrenörünün kararı ve baş 

antrenörün uygun görüşü ile alt yaş kategorilerinden de klasman sisteminde en iyi sıralamada 

bulunan sporcular kampa davet edilebilir.  

(10.1.) Sporcu ve/veya kampa davet edilen spor elemanlarından herhangi biri, 

Federasyon tarafından davet edildiği Milli Takım kampına koşulsuz iştirak etmek, kamp 

yerinde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmak zorundadır. Davet edildiği Milli Takım 

kampına hasta ya da sakat olduğu veya kendisini sağlık bakımından hazır hissetmediği için 

katılamayacağını, katılsa da verimli olamayacağını düşünen sporcu ve spor elemanlarının, 

doktor raporu dahi olsa, kampa katılmayı kendiliğinden reddetme hakkı yoktur. Bu durumdaki 

bir spor elemanı davete zamanında icabet ederek, durumunu, varsa rapor ve sağlık dosyasıyla 

birlikte Teknik Heyete, bu durumda olan kişi Teknik Heyetteki görevlilerden biri ise, 

doğrudan Federasyona iletmek zorundadır. 
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(10.2) Sporcu ve/veya kampa davet edilen spor elemanlarından herhangi birinin elinde 

herhangi bir fiziksel aktiviteye (Milli Takım Kampına) katılmamasını tavsiye eden doktor 

raporu olsa dahi, söz konusu spor elemanının Federasyon tarafından yönlendirilmesi halinde 

ilgili spor elemanı, TEF Sağlık Kurulunun tıbbi konsültasyon raporu doğrultusunda 

Federasyonun alacağı karara uymak zorundadır. Federasyon, gerek duyarsa başka bir tıp 

heyetinden konsültasyon raporu da isteyebilir. 

  (10.3.) Kampa davet edilen sporcular, kampa katılmadığı takdirde müsabakaya da 

katılamayacaktır. Kampa davet edilen sporcuların dışında olan sporcular ise ülke kotası 

dahilinde müsabakaya gidebilirler. 

 (10.4.) Federasyonun belirlediği şartlar ve milli takım kamplarının kadrosu haricinde, 

antrenörler ve klasman durumları göz önünde bulundurularak isteyen sporcular katılabilirler. 

Bu maddeye göre müracaat edecek olan sporcu ve antrenörler kamp tarihinden en az yirmi bir 

(21) gün önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve ilgili milli takım 

antrenörü ve baş antrenörün onayını alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu 

veya resmi tatile rastlarsa takip eden ilk iş günü müracaat edilebilecektir.  

(10.5) Kamp, müsabaka ve organizasyon ile ilgili çalışma ve müsabaka alanlarına, 

sporcu ve teknik ekibin sorumluluk alanlarına; yakınlık derecesi ne olursa olsun hiçbir surette 

misafir kabul edilmeyecektir. Kamp, müsabaka ve organizasyon merkezlerinin konaklama 

yerlerine gelecek ziyaretçilerle görüşmek için kamptaki veya müsabakadaki en yetkili kişinin 

yazılı iznini almış olmak gerekmektedir. 

 

Mali hususlar   

MADDE18- (1) Müsabakalarda görev alan Federasyon görevlisi, gözlemci, hakem, il 

müdürlüğü görevlisi ve diğer görevlilere ödenecek harcırah miktarları Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir.  

(2) Müsabakalarda görevlendirilecek kişi sayısı, müsabakanın özelliğine göre 

müsabaka mali onayında belirtilir.  

(3) Yurtiçinde düzenlenecek müsabakalarda sporcu, idareci ve antrenörlere harcırah 

ödemesi yapılmaz. 

 

İtirazlar  

MADDE 19-(1) Müsabakalar ile ilgili her türlü itirazda bu Talimat kuralları esas 

alınır. Talimatta hükmü bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları esas alınır.  

(2) İtiraz bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   

(3) İtirazların geçerli olabilmesi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:  

a) İtiraz dilekçesi,  

b) Varsa video görüntüleri veya fotoğraf,  

c) İtiraz bedelinin ödendiğine dair makbuz.  

 (4) İtirazlar, resmi kafile listesinde bulunan idareci veya antrenörler tarafından yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  
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MADDE 20-(1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Teknik 

Kurulunun kararları uygulanır.  

  

  

 

 Yürürlükten kaldırılan talimat 

  MADDE 21-(1) 9/9/2013 tarihinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Eskrim Federasyonu Eskrim Teknik Talimatı 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

  MADDE 22-(1) Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulunun 10/09/2014 tarihli 

ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.     

 

Yürütme 

MADDE 23-(1)Bu Talimat hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı 

yürütür.           

 


