


                                                             
 

YILDIZLAR AVRUPA CIRCUIT TURNUVASI TALİMATI 
ANTALYA 

Müsabakanın Adı ve Tarihi 
Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası 7-8 Ekim 2017 
Müsabakanın Yeri  
Antalya Arena, Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Antalya / TÜRKİYE  
Müsabakanın Kategorisi/Branşı 
Müsabaka Yıldızlar kategorisinde, erkek epe branşında ferdi ve takım müsabakaları olarak 
yapılacaktır. 
Müsabakanın Formülü 
Müsabaka bir raund pul müsabakaları sonrası repechage olmadan direkt eleme müsabakaları 
oynatılarak devam edilecektir. Pul sonuçları sonrasında %20-25 sporcu elenecektir. Takım 
müsabakaları katılacak olan takım sayısına göre belirlenecektir. 
Müsabakanın Son Başvuru Tarihi/Şekli 
29 Eylül 2017 mesai bitimine kadardır. Teknik Talimatın 19. maddesinin 9. fıkrası  gereği; bu 
müsabakaya katılmak isteyen sporcuların müsabakanın son müracaat tarihinde, güncel 
Türkiye klasman puan sistemindeki sıralamada ilk 64(64 dahil) içerisinde bulunması 
gerekmektedir. Buna göre; katılacak sporcuların www.eskrim.org.tr internet adresinde 
bulunan “Müsabaka Katılım Formunu” doldurarak orijinalini 29 Eylül 2017 tarihe kadar 
federasyona ulaştırmaları gerekmektedir.İl Müdürlükleri aracılığı ile federasyona müracaat 
edilmesi ve Teknik kurulun onayı alınması gerekmektedir. 
Ödemeler 
Sporcu, antrenörler ve idareciler müsabakaya kendi imkânları ve/veya bağlı bulundukları il 
müdürlükleri bütçe imkânları çerçevesinde katılacaklardır. Turnuva sonunda herhangi bir 
ödeme yapılmayacaktır. Takım müsabakalarına katılım bedeli takım başına 60 Euro'dur. 
Takım müsabakalarına katılım ücreti 07.10.2017 saat 16.00’a kadar, takım kayıtları yapılırken 
müsabaka salonunda ödenecektir. Müsabakaya katılacak sporcular 20 Euro katılım ücreti ve 
15 Euro Avrupa Konfederasyonu lisans ücreti toplam 35 Euro’nun Federasyon banka 
hesabına ödeyeceklerdir. 
 
Hesap No: HALK BANK 1523-Gersan IBAN NO: TR 06 0001 2001 5230 0016 1000 02 
 
Ödüller 
İlk 3 (üç) sporcuya madalya, dereceye giren takımlara kupa verilecektir. 
Antrenörler  
Antrenörler müsabakaya akreditasyon kartı ile alınacak olup müsabakanın kafile listesinde 
bulunmayan antrenörler müsabaka alanına alınmayacaktır. Antrenörler müsabaka alanında 
kendilerine ayrılmış alanların dışına çıkmayacak ve spor kıyafeti harici müsabaka alanında 
bulunmayacaklardır.  
Hakemler  
Müsabakada görev yapacak hakem listesi MHK tarafından bildirilecektir.  
Not: Müsabakaya görevlendirilen hakemler müsabaka başlangıç saatinden bir saat öncesinde 
başlayacak olan seminere katılmak zorundadır. 
Malzeme ve Ekipman  
Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE) belirlemiş olduğu malzeme standartları geçerlidir. 

http://www.eskrim.org.tr/


                                                             
 
 
 
 
Sağlık ve Emniyet Tedbirleri 
Sağlık ve emniyet tedbirleri Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
alınacaktır. 
 
 
PROGRAM   : 
06.10.2017  Cuma                   16:00 - 20:00  Malzeme Kontrolü - Müsabaka Salonu   
07.10.2017  Cumartesi            07:30 - 09:00  Malzeme Kontrolü - Müsabaka Salonu   
                 08:30 - 09:00  Kayıt-Yoklamalar  
    09:00   Müsabaka Başlangıcı   
08.10.2017  Pazar  09:00 - 10:00               Malzeme Kontrolü 
    10:00    Takım Müsabakalarının Başlangıcı 
 
Not: Takım müsabakaları için kayıtlar 07.10.2017 tarihinde saat 16:00'a kadar kabul 
edilecektir. 
 
Not: Mücbir, elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklarda müsabaka, 
gözlemci kararı ile bir sonraki gün kaldığı yerden devam edebilir. 
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