
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORCULAR VE EBEVEYNLER İÇİN 

DİSİPLİN TALİMATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 
MADDE 1 – AMAÇ 
 
Bu talimatın amacı, Parat Ripost Spor Kulübü bünyesinde eskrim yapan 
sporcuların ve onların ebeveynlerinin uymakla yükümlü oldukları disiplin 
kurallarını ve bu kurallarla ilgili işlemlerde kullanılacak usul ve esasları 
belirlemektir. 
 
MADDE 2 – KAPSAM 
 
Bu talimat ile belirlenmiş olan disiplin kuralları, ilgili kişilerin Parat Ripost Spor 
Kulübü’nün tesisinde, seyahatlerde, kamplarda, ulusal ve uluslararası 
turnuvalarda geçirdikleri süre zarfında uymaları gereken hükümleri kapsar. 
 
MADDE 3 – TANIMLAR 
 
Bu talimatta geçen; 
 
a) Kulüp: Parat Ripost Spor Kulübü’nü 
b) Tesis: Parat Ripost Spor Kulübü’nün tesisini 
c) Antrenör: Parat Ripost Spor Kulübü’nün antrenörlerini 
d) Çalışan: Parat Ripost Spor Kulübü’nün idari ve hizmetli personellerini 
e) Sporcu: Parat Ripost Spor Kulübü’nün lisanslı sporcularını 
f) Ebeveyn: Parat Ripost Spor Kulübü sporcularının ebeveynlerini 
 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulama 

 
MADDE 4 – UYGULAMAYA DAİR ESASLAR 
 
Bu talimatta yer verilen disiplin kurallarına uyulup uyulmadığını kulübün idari 
çalışanları ve kulüp antrenörleri takip ve kayıt eder. Bu kişiler, disiplin 
hükümlerine ters düşen herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde durumu 
kulüp müdürüne bildirir. Müdür, Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmekten, gerekli 



 

 

yaptırımların uygulanmasından ve takibinden sorumludur. Uygulamalara ilişkin 
karar alma ve denetleme yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezai Yaptırımlar 

 
MADDE 5 – PUANTAJ SİSTEMİ 
 
Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler yaş gruplarındaki her sporcu için ayrı 
ayrı olmak üzere disiplin hükümleri ile ilgili ceza puanlarını içeren ve örneğine 
EK 1’de yer verilen birer puantaj tablosu tutulur. 
 
Puantaj Sistemi kapsamına girmeyen Süper Minikler yaş grubundaki 
sporcuların bu talimatta yer alan hükümleri öğrenmeleri sağlanır. Bu 
sporcuların genel düzen ve disiplini bozmamaları için kurallara uymaları teşvik 
edilir. Kuralların öğretilmesinden ve bunlara uyulmasının sağlanmasından 
antrenörler sorumludur. 
 
Puantaj sisteminin kapsamındaki her sporcu başlangıçta 100 tam puana 
sahiptir. Disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı uygulanacak ceza puanı 
miktarı bu talimatın ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. 
 
Sporcunun ve/veya ebeveyninin bu talimat uyarınca uymakla yükümlü olduğu 
disiplin hükümlerine aykırı davranış veya davranışlarının tespit edilmesi 
halinde ilgili hükme ait ceza puanı sporcunun puantaj tablosundaki toplam 
puanından düşülür. 
 
Puantaj Sistemi aylık dilimler halinde uygulanır. Aylık dilim ayın ilk günü ile 
son günü arasında geçen süreyi ifade eder. Ayın son gününde sporcunun 
sahip olduğu puana göre yerine getirmekle yükümlü olduğu yaptırımların 
uygulanmasına takip eden ayın ilk gününden itibaren başlanması gerekir. 
Sporcuların, antrenörlerin talep etmesi halinde aldıkları ceza puanı sebebiyle 
karşı karşıya kaldıkları yaptırımları derhal yerine getirmesi de gerekebilir.  
 
Sporcuların puantaj tablolarında sahip oldukları puanlara göre uygulanacak 
yaptırımlar EK 2’de yer alan tabloda belirtilmiştir.  
 
Söz konusu yaptırımlar yerine getirildiğinde sporcunun puanı 100’e 
tamamlanır. Sporcu yaptırımları yerine getirdiği süre zarfı içerisinde de bu 



 

 

talimatta yer alan hükümlerden sorumludur ve ceza puanı alabilir. Sporcunun 
ilgili ay içerisinde aldığı ceza puanları ay sonundaki toplam puanını belirler. 
 
Düşülen puan miktarı, nedeni, kalan toplam puan miktarı ve bu puan 
karşılığında sporcunun yerine getirmesi gereken yükümlülükler sporcunun 
ebeveynine/ebeveynlerine belirli aralıklarla e-posta ve/veya sms göndermek 
suretiyle bildirilir. 
 
MADDE 6 – DİSİPLİN KURULU 
 
Parat Ripost Spor Kulübü’nün Genel Kurul tarafından seçilen bir Disiplin 
Kurulu vardır. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde disiplin 
hükümlerini yerine getirmeyen kişi veya kişiler Disiplin Kurulu’na sevk edilerek 
Disiplin Kurulu’nun görüşü istenir.  
 
Disiplin Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile 
kınama, ihtar, tesisten süreli uzaklaştırma veya kesin çıkarma cezalarını 
uygulanabilir 
 
Disiplin Kurulu’nun seçimi, çalışma esasları, görevleri ve yetkilerine kulüp 
tüzüğünün 17. ve 18. maddelerinde yer verilmiştir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sporculara İlişkin Genel Disiplin Kuralları 
 

MADDE 7 – SPORCULARIN HAL VE DAVRANIŞLARI 
 
Parat Ripost Spor Kulübü bünyesinde spor yapanlar başta birer eskrimci, 
akabinde de birer sporcu olduklarını unutmamalı ve gerek eskrim gerekse 
özel yaşantılarının her anında buna uygun hal ve davranışlar sergilemelidirler. 
 
1) Genel Hal ve Davranışlar 

 
Sporcuların uyması gereken hal ve davranışların başlıcaları şunlardır: 
 
a) Antrenörlerine, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve büyüklerine 

karşı saygılı olmak 
b) Küçüklerini sevmek, korumak ve onlara örnek birer birey olmak 



 

 

c) Merhabalaşmak, hal hatır sormak, hal hatır sorulması halinde duyulur 
biçimde cavep vermek 

d) Arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmak, iyi geçinmek 
e) Antrenörlerinin, ebeveynlerinin ve büyüklerinin sözlerini dinlemek, onlarla 

kötü konuşmamak 
f) Umuma açık ortamlarda etrafı rahatsız edici davranışlardan kaçınmak 
g) İyi ve doğru beslenmek 
h) İyi ve doğru zaman planlaması yapmak 
 
Bu ve buna benzer hal ve davranışlarda bulunmadığına tanık olunan 
sporculara her defasında  - 5 ceza puanı uygulanır. 
 
2) Tesis İçindeki Hal ve Davranışlar 

 
Sporcuların tesislerde uyması gereken hal ve davranışların başlıcaları 
şunlardır: 
 
a) Tesiste başkalarını rahatsız edici hal ve davranışlar içinde bulunmamak 
b) Antrenörler ve kulübün idari çalışanları tarafından verilen direktifleri yerine 

getirmek 
c) Antrenörler, çalışanlar, ebeveynler ve arkadaşlar ile kötü konuşmamak, 

saygısızlık yapmamak 
d) Ayakkabı değiştirmek de dahil olmak üzere tüm soyunma/giyinme 

eylemleri için soyunma odalarını kullanmak 
e) Eşyalarına sahip çıkmak. Herhangi bir alanda eşyalarını unutmamak 
f) Tesisi kirletmemek. Tesisin temiz tutulması konusunda gönüllü ve istekli 

olarak örnek davranışlar sergilemek 
 
Bu ve buna benzer hal ve davranışlarda bulunmadığına tanık olunan 
sporculara her defasında  -5 ceza puanı uygulanır. 
 
3) Antrenman Sırasındaki Hal ve Davranışlar 
 
Sporcuların antrenman sırasında uyması gereken hal ve davranışların 
başlıcaları şunlardır: 
 
a) Antrenman başlama saatinde hazır bulunmak 
b) Antrenörler bir şey anlattığı esnada konuşmamak, iyi dinlemek 
c) Antrenörler tarafından verilen direktifleri yerine getirmek 
g) Antrenmanı aksatıcı hal ve davranışlardan kaçınmak 



 

 

h) Silah ile tehlike arz eden hareketlerden kaçınmak 
i) Üzerinde eskrim oynanan pistlerin alanına girmemek 
j) Eskrim oyun kurallarına riayet etmek 
k) Kıyafet kurallarına uymak 
l) Arkadaşları ile yardımlaşmak 
m) Arkadaşlarının dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamak 
n) Antrenmana dinlenmiş bir biçimde gelmek 
o) En iyi performansı ortaya koymaya çalışmak 
p) İyi birer partner ve rakip olmak 
q) Antrenman alanını antrenman bitmeden izin almaksızın terk etmemek 
d) Eskrim alanına salon ayakkabısı haricinde ayakkabı ile girmemek 
e) Eşyalarını derli toplu tutmak, kullandığı malzemeleri yerine kaldırmak 
f) İzin almaksızın başkalarına ait eşyaları kullanmamak 
g) Unutulan bir eşyayı bulması halinde kulüp çalışanlarına teslim etmek 
h) Antrenman alanını kirletmemek 
 
Bu ve buna benzer hal ve davranışlarda bulunmadığına tanık olunan 
sporculara her defasında  -5 ceza puanı uygulanır. 
 
Antrenman sırasında sebebi ne olursa olsun kötü söz söylemek, maske/kılıç 
fırlatmak, kılıç savurmak, kasten sert vurmak gibi sportmenliğe aykırı 
davranışlar ise -20 ceza puanı ile cezalandırılır. 
 
Antrenman başlama saatinde hazır bulunmak ve kıyafet kurallarına uymak ile 
ilgili detaylar bu talimatın 8. ve 9. maddelerinde etraflıca ele alınmıştır. 

 
4) Seyahatler, Turnuvalar ve Kamplar Sırasındaki Hal ve Davranışlar 

 
Sporcuların seyahatler, turnuvalar ve kamplar sırasında uymaları gereken 
başlıca hal ve davranışlar şunlardır: 
 
a) Önceden belirtilen buluşma saatlerine riayet etmek, belirtilen yer ve 

zamanda hazır bulunmak 
b) Kıyafet kurallarına uymak 
c) Konaklama yerini, müsabaka ve antrenman alanını izin almaksızın terk 

etmemek 
d) Belirtilen saatte istirahat etmek/uyumak amacıyla odaya çekilmek 
e) Konaklanan odayı derli toplu tutmak 
f) Konaklama yerindeki, müsabaka ve antrenman alanlarındaki demirbaşlara 

zarar vermemek 



 

 

g) Konaklama yerinin, müsabaka ve antrenman alanlarınnın yöneticileri 
tarafından belirlenmiş düzen ve kurallara uymak 

h) Müsabaka esnasında ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin maç gününden 
önce temin edilmesi 

i) Müsabaka alanında maç yapan diğer arkadaşlarını desteklemek 
j) Kulübümüzden çeyrek final, yarı final ve final oynayan sporcuların 

maçlarını takip etmek, destek olmak 
k) Müsabaka ve antrenman alanlarında sportmenliğe aykırı hareketlerden 

kaçınmak, örnek sporcu olmak 
l) Hakemlere itiraz etmemek 
m) Diğer sporcu, antrenör, hakem, idareci ve ebeveynler ile tartışmaya 

girmemek 
 
Bu ve buna benzer hal ve davranışlarda bulunmadığına tanık olunan 
sporculara her defasında  -5 ceza puanı uygulanır. 
 
Maç sırasında sebebi ne olursa olsun kötü söz söylemek, maske/kılıç fırlatmak, 
kılıç savurmak, kasten sert vurmak gibi sportmenliğe aykırı davranışlar ise -30 
ceza puanı ile cezalandırılır. 
 
Sporcu, müsabakada herhangi bir eyleminden ötürü hakem tarafından siyah 
kart ile cezalandırılıp diskalifiye olması halinde Uluslararası Eskrim 
Federasyonu’nun ve Türkiye Eskrim Federasyonu’nun kuralları gereği alacağı 
cezanın yanı sıra kulübümüzün Disiplin Kurulu’na da sevk edilerek kulüp içi 
yaptırımlar ile de karşı karşıya kalır. 
 
Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmak ve kıyafet kurallarına uymak ile ilgili 
detaylar bu talimatın 8. ve 9. maddelerinde etraflıca ele alınmıştır. 
 
MADDE 8 – ZAMANINDA HAZIR BULUNMA  
 
Disiplin ile özdeşleşmiş bir uğraş olan sporda sporcuların zaman kavramına 
büyük özen göstermeleri beklenir. Gerek antrenman saatlerine, gerekse 
seyahat, turnuva ve kamp süreçlerindeki buluşma saatlerine kati surette riayet 
edilmesi gerekir.  
 
1) Sporcuların antrenmanın başlama saatinden önce vakitlice tesise gelerek 

hazırlanması ve antrenmanın başlama saatinde antrenman alanında hazır 
bulunması gerekmektedir. Aksi halde her defasında  - 5 ceza puanı 
uygulanır.  



 

 

 
Antrenmana geç kalınması ile ilgili tek istisna önceden bildirilmiş olması 
şartıyla okul programı veya doktor randevusu nedeniyle yaşanabilecek 
gecikmelerdir. Bu durumlarda ceza puanı uygulanmaz. Okul programının 
antrenman başlangıcında hazır bulunmaya engel olduğu durumlarda 
antrenör okul döneminin başlangıcında bir defaya mahsus 
bilgilendirilmelidir. 

 
2) Sporcular; seyahat, turnuva ve kamp süreçlerinde de kendilerine bildirilen 

zaman ve yerde vaktinde hazır bulunmalıdırlar. Yaşanacak gecikmeler 
kafilenin planlandığı şekliyle hareket edememesine neden olur. Buna 
sebebiyet veren her sporcuya her defasında -10 ceza puanı uygulanır. 

 
Ebeveynlerden kaynaklı gecikmeler hiç bir şekilde mazeret olarak kabul 
edilmez. 
 
MADDE 9 – KİŞİSEL BAKIM, KIYAFET 
 
Sporcular temiz olmaya ve iyi görünmeye dikkat etmelidirler. Antrenman, 
seyahat, turnuva ve kamp süreçlerinde bu talimat ile belirlenmiş kıyafet 
kurallarına uyulması gerekir. 
 
1) Antrenman 

 
Antrenmanlarda kulüp t-shirt’ünün giyilmesi zorunludur. Kulüp t-shirt’leri farklı 
renk ve modellerde olabilir. Antrenörler veya kulübün idari çalışanları 
tarafından giyilecek t-shirt’ün seçimi konusunda bir talep gelmediği sürece 
sporcular hangi renk ve model t-shirt’ü giyeceğini kendileri belirleyebilirler. 
Antrenman sırasında kulüp t-shirt’ü giymemiş olan sporculara -5 ceza puanı 
uygulanır. 
 
Antrenmanların eskrime ayrılmış bölümlerinde sporcular tam takım eskrim 
kıyafeti giymek zorundadırlar. Bunu yerine getirmeyen sporculara -5 ceza 
puanı uygulanacağı gibi ilgili antrenman süresince karşılıklı egzersiz ve maç 
yapması engellenecektir. 
 
Antrenmanlarda giyilen spor kıyafetleri ile kullanılan eskrim malzemeleri kirli 
olan ve/veya kötü kokan sporculara -5 ceza puanı uygulanır. 
 
2) Seyahat 



 

 

 
Seyahat; ev ile turnuva veya kamp süresince konaklanacak yer arasındaki 
ulaşım sürecini  ifade eder. 
 
Turnuvalara ve kamplara gidiş ve dönüş seyahatlerinde sporcular kulübe ait 
kıyafetleri giymek zorundadırlar. Kulüp eşofmanı, kulüp t-shirt’ü ve kulüp 
şortunu kapsayan kıyafetlerden hangilerinin giyileceği seyahatten önce 
antrenörler veya kulübün idari çalışanları tarafından sporculara bildirilir. 
 
Bu kurala kafileyle seyahat edilip edilmediğine bakılmaksızın seyahat süresi 
boyunca riayet edilmesi gerekir. Aksi hallerde -20 ceza puanı uygulanır. 
 
Seyahatlerde giydiği kulüp kıyafetleri kirli olan ve/veya kötü kokan sporculara 
-5 ceza puanı uygulanır. 
 
3) Turnuva 

 
Turnuvalar ile ilgili belirlenmiş kıyafet kurallarına konaklama yerinde, 
müsabaka alanında ve bu yerler arasındaki gidiş gelişlerde uyulması gerekir. 
 
Antrenörler veya idari çalışanlar tarafından aksi belirtilmediği veya bu 
kişilerden izin alınmadığı müddetçe sporcular konaklama yerinin ortak 
alanlarında, yemeklerde, müsabaka alanına gidiş gelişlerde ve müsabaka 
alanında önceden kendilerine bildirilen kulüp kıyafetlerini giymek 
zorundadırlar.  
 
Bu kurala riayet etmediği tespit edilen sporcuya kurala aykırı davrandığı her 
sefer için -5 ceza puanı uygulanır. 
 
Madalya seramonisine çıkacak sporcunun kulüp kıyafetinin olmaması veya 
eksik olması halinde sporcuya -20 ceza puanı uygulanır. Var olan eksikleri 
diğer sporculardan tamamlayarak seramoniye çıkmak söz konusu ceza puanı 
uygulamasını ortadan kaldırmaz. 
 
Müsabaka alanına eksik ve/veya bozuk eskrim malzemesi ile gelen sporcuya 
söz konusu malzemenin ne olduğuna bakılmaksızın -30 ceza puanı uygulanır. 
Eskrim malzemeleri, Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun kuralları uyarınca 
eskrimcilerin maç esnasında yanlarında bulundurması gereken yedek 
malzemeleri de kapsar. 
 



 

 

Turnuva süresince giyilen spor kıyafetleri ile kullanılan eskrim malzemeleri kirli 
olan ve/veya kötü kokan sporculara -5 ceza puanı uygulanır. 
 
4) Kamp 

 
Kamplar ile ilgili belirlenmiş kıyafet kurallarına konaklama yerinde, antrenman 
alanında ve bu yerler arasındaki gidiş gelişlerde uyulması gerekir. 
 
Antrenörler veya idari çalışanlar tarafından aksi belirtilmediği veya bu 
kişilerden izin alınmadığı müddetçe sporcular konaklama yerinin ortak 
alanlarında, yemeklerde, antrenman alanına gidiş gelişlerde ve antrenman 
alanında önceden kendilerine bildirilen kulüp kıyafetlerini giymek 
zorundadırlar.  
 
Bu kurala riayet etmediği tespit edilen sporcuya kurala aykırı davrandığı her 
sefer için -5 ceza puanı uygulanır. 
 
Kamp dahilinde antrenman maksatlı dahi olsa herhangi bir turnuva 
düzenlenmiş ise; madalya seramonisine çıkacak sporcunun kulüp kıyafetinin 
olmaması veya eksik olması halinde sporcuya -10 ceza puanı uygulanır. Var 
olan eksikleri diğer sporculardan tamamlayarak seramoniye çıkmak söz 
konusu ceza puanı uygulamasını ortadan kaldırmaz. 
Antrenman alanına eksik ve/veya bozuk eskrim malzemesi ile gelen sporcuya 
söz konusu malzemenin ne olduğuna bakılmaksızın -10 ceza puanı uygulanır. 
Eskrim malzemeleri, Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun kuralları uyarınca 
eskrimcilerin maç esnasında yanlarında bulundurması gereken yedek 
malzemeleri de kapsar. 
 
Kamp süresince giyilen spor kıyafetleri ile kullanılan eskrim malzemeleri kirli 
olan ve/veya kötü kokan sporculara -5 ceza puanı uygulanır. 
 
5) İstisnalar 
 
Seyahat, turnuva ve kamp süreçlerinde giyilmesi gereken kulüp kıyafetlerine 
ilişkin tek istisna sporcunun Milli Takım düzeyinde ülkemizi temsil ettiği 
durumlardır. Türkiye Eskrim Federasyonu imkanlarıyla Milli Takım Sporcusu 
olarak seyahat edip turnuvalar ve kamplara katılanlar Türkiye Eskrim 
Federasyonu veya Milli Takım Antrenörleri tarafından istenilen şekilde 
giyinmekle yükümlüdürler.  
 



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ebeveynlere İlişkin Genel Disiplin Kuralları 

 
MADDE 10 – EBEVEYNLERİN HAL VE DAVRANIŞLARI 

 
Gerek tesis içinde, gerekse seyahat, turnuva ve kamp süreçlerinde sporcuların 
davranışları kadar ebeveynlerin de davranışları zaman zaman disiplini 
bozmakta, sporcuların olumsuz etkilendiği, istenmeyen ve uygunsuz 
durumların yaşanmasına neden olmaktadır.  
 
Bu talimat ile kulüp sporcularımızın ebeveynlerinin de uyması gereken disiplin 
kuralları tanımlanmıştır. Ebeveynlerin hal ve davranışları da puantaj sistemi 
kapsamında değerlendirilir. Ebeveynlerin hal ve davranışlarından dolayı 
alacağı ceza puanları çocuğunun puantaj sistemindeki mevcut puanından 
düşülür. Dolayısı ile; ebeveynlerin davranışlarından ötürü doğacak cezai 
yaptırımlardan sporcularımız sorumludur. 
 
1) Genel Hal, Davranış ve Kurallar 
 
Ebeveynler; kulübün menfaatlerine ters düşen, kulübü ve çalışanlarını 
kötüleyip küçük düşüren hal ve davranışlarda bulunamazlar. Aksi durumun 
tespit edilmesi halinde söz konusu kişiler Disiplin Kurulu’na sevk edilir.  
 
Ebeveynler; çocuklarının aylık sportif aidatlarını ilgili aynı ilk hafta içerisinde 
kulübe ödemekle yükümlüdür. Kulüp, aylık sportif aidatı zamanında 
ödenmeyen sporcuların ilgili ayın geri kalanındaki antrenmanlara katılmasına 
engel olma hakkını saklı tutar. 
 
2) Tesis İçindeki Hal ve Davranışlar 

 
Ebeveynlerin, kulübün çalışmalarını yürüttüğü tesis içerisinde aşağıda 
belirtilen kurallara riayet etmesi gerekir. 

 
a) Tesiste geçirdiği süre içerisinde kendilerine ayrılan bekleme alanı 

içersinde bulunmak 
b) Antrenman alanına ve/veya soyunma odalarına izinsiz girmemek 
c) Antrenman esnasında sporcular ile iletişim kurmamak 
d) Sporcuların davranışlarına müdahale etmemek 
e) Uygunsuz durumları kulüp çalışanlarına bildirmek 



 

 

f) Çevreyi rahatsız edici hal ve davranışlarda bulunmamak 
 
Bu kurallara uymadığı saptanan ebeveynlerin sporcularına her defasında  -10 
ceza puanı uygulanır. 
 
3) Seyahatler, Turnuvalar ve Kamplara İlişkin Hal ve Davranışlar 
 
Ebeveynlerin seyahat, turnuva ve kamp organizasyonları ile seyahatler, 
turnuvalar ve kamplar esnasında uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. 
 
Ebeveynler; antrenörlerin ve/veya kulüp idari personelinin bilgisi ve izni 
olmadan sezon planlaması, turnuvalar ve kamplar için katılım müracaatı ve 
seyahat organizasyonu yapamazlar. Aksi durumlarda söz konusu sporcu veya 
sporcuların ilgili organizasyona iştirak etmesine izin verilmez. 
 
Ebeveynlerin; antrenörlerimizin nezaretinde gerçekleşen kamplarda sporcular 
ile aynı konaklama yerinde konaklaması yasaktır. Aksi durum söz konusu olur 
ise sporcu veya sporcuların ilgili kampa katılmalarına veya başlamış olan 
kampı tamamlamalarına izin verilmez. 
 
Ebeveynlerin; turnuvalar ve kamplara ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım 
organizasyonlarının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için antrenörlerimiz veya 
kulüp idari personelimiz tarafından belirlenen “Son Bildirim Tarihi”nden önce 
gerekli bilgileri iletmesi gerekir. Aksi durumda ilgili sporcu veya sporcuların 
söz konusu organizasyona katılmasına izin verilmez. 
 
Ebeveynlerin; turnuvalarda maçları tribünlerin antrenörler tarafında gösterilen 
bölümünden takip etmeleri gerekir. Kulüp antrenörlerinden izin alınmaksızın 
müsabaka alanına giren ebeveynlere her defasında -20 ceza puanı uygulanır. 
 
Ebeveynlerin; turnuva esnasında sporcu veya sporculara teknik anlamda 
direktifler vermesi yasaktır. Aksi durumda kural ihlalinin tespit edildiği her 
sefer için -20 ceza puanı uygulanır. 
 
Ebeveynler; diğer kulüp sporcuları, antrenörleri, idarecileri ve müsabaka 
yöneticileri ile hiç bir surette tartışmaya giremezler, hakemlere itiraz 
edemezler. Aksi durumda kural ihlalinin tespit edildiği her sefer için -50 ceza 
puanı uygulanır. 
 



 

 

ALTINCI BÖLÜM 
Mali Sorumluluk 

 
MADDE 11 – AİDAT ÖDEMELERİ 
 
Seçilen programa ilişkin aidat ödemelerinin ayın ilk haftası içinde nakit, kredi 
kartı veya banka transferi ile yapılması beklenmektedir. Yapılan ödeme ilgili 
aya ait olup sporcunun çalışmalara az gelmesi veya hiç gelmemesi 
durumunda bir kısmının veya tamamının iadesi talep edilemez. Söz konusu 
ödeme başka bir aya devredilemez. 
 
Parat Ripost Spor Kulübü, geçmiş döneme ait aidat borcu bulunan veya aidat 
ödemelerini geçiktiren sporcuların çalışmalara alınmaması ve/veya turnuvalara 
katılımının engellenmesi hakkını saklı tutar. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Özel Ders 

 
MADDE 12 – ÖZEL DERS KURALLARI 
 
Özel ders rezervasyonlarının ve iptallerinin kulübün internet sitesindeki ilgili 
bölüm özerinden yapılması gerekmektedir. 
 
Gerek özel ders rezervasyonu gerekse rezervasyonu yapılmış bir özel derse 
ilişkin iptal işlemi dersin başlama saatinden 24 öncesine kadar yapılabilir. 
Sporcular, zamanında iptal edilmeyen özel ders ücretini ödemekle 
yükümlüdürler. 
 
Özel ders alacak sporcuların dersin başlama saatinden 10-15 dakika önce 
tesiste hazır bulunarak ısınmaları tavsiye edilir. 
 
Özel derse geç kalınması durumunda, ders, takip eden zaman diliminde 
herhangi bir başka ders rezervasyonu olup olmamasına bakılmaksızın 
planlanan saatinde sona erer. 
 
Antrenörler; önceden bilgilendirmek kaydı ile rezervasyonu yapılmış özel ders 
veya dersleri erteleme veya iptal etme hakkını saklı tutarlar. 
 
 



 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ödüllendirme 

 
MADDE 13 – ÖDÜL ALACAK SPORCULARIN BELİRLENMESİ 
 
Ödüllendirme; 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçen sürede her 
sporcunun elde ettiği Ceza Puanı Günlük Ortalaması hesaplanarak yapılır.  
 
Ceza Puanı Günlük Ortalaması; aşağıdaki formülde olduğu gibi sporcunun 01 
Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını aldığı toplam ceza puanının ilgili sporcunun 
bu tarihler arasındaki antrenman sayısı ile kat sayısı 2 olan turnuva ve kamp 
gün sayıları toplamına bölünmesi sonucunda bulunur. 
 

Toplam Ceza Puanı Ceza Puanı 

Günlük Ortalaması 
= 

((Antrenman Sayısı) + (Turnuva Gün Sayısı x 2) + (Kamp Gün Sayısı x 2)) 

 
Turnuva ve kamp gün sayıları hesaplanırken sporcunun seyahat ettiği gün 
sayısı da turnuva ve kamp yerinde geçirilen gün sayısına dahil edilir. 
 
Bu hesaplama sonucunda kendi branşlarında Ceza Puanı Günlük Ortalaması 
en az olan 3’er sporcu belirlenerek birer plaket ile ödüllendirilirler. 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
MADDE 14 – DİSİPLİN TALİMATININ BÜTÜNLÜĞÜ 
 
Parat Ripost Spor Kulübü tarafından hazırlanacak diğer talimatlara, bu 
talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayacak hükümler konulamaz. Bu gibi 
hallerde söz konusu diğer hükümler geçerli olamaz. 
 
MADDE 15 – YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
 
Bu talimat, Parat Ripost Spor Kulübü’nün internet sitesinde yayınlandığı 
tarihte yürürlüğe girer. Bu talimat hükümlerini Parat Ripost Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu yürütür. 
 
 



 

 

EK-1 
 

ÖRNEK PUANTAJ TABLOSU 
 

ADI SOYADI  

BRANŞI  

KATEGORİSİ  

 
TARİH EKSİ PUAN ARTI PUAN AÇIKLAMA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

GÜNCEL 
PUAN   

 



 

 

EK-2 
 

PUANTAJ SİSTEMİ CEZA TABLOSU 
 

PUAN YAPTIRIM 
A) Kendi antrenman saatinde 1 antrenman hedef çalışma 

B) Alt yaş grubunda 1 antrenman yardımcı antrenörlük  
90 – 100 

C) Tesis içinde 2 saat hizmet 

A) Kendi antrenman saatinde 2 antrenman hedef çalışma 

B) Alt yaş grubunda 2 antrenman yardımcı antrenörlük  
80 – 99 

C) Tesis içinde 4 saat hizmet 

A) Alt yaş grubu ile 2 antrenman yapma  70 – 79 
B) Tesis içinde 6 saat hizmet 

A) Alt yaş grubu ile 4 antrenman yapma  60 – 69 
B) Tesis içinde 8 saat hizmet 

A) Alt yaş grubu ile 6 antrenman yapma  50 – 59 
B) Tesis içinde 10 saat hizmet 

40 – 49 Alt yaş grubu ile 8 antrenman yapma 

30 – 39 Alt yaş grubu ile 10 antrenman yapma 

20 – 29 Alt yaş grubu ile 12 antrenman yapma 

10 – 19 Alt yaş grubu ile 14 antrenman yapma 

0 – 9 Alt yaş grubu ile 16 antrenman yapma 

< 0 1 ay süreyle tesisten uzaklaştırma 

 
Sporcular aldıkları ceza puanları sonucunda içinde bulundukları puan 
dilimlerinde yer alan A, B ve C alternatiflerinden bir tanesini seçebilirler. 
Antrenörler, sporcuların bireysel ve sportif gelişimleri için sporcuları 
seçecekleri alternatif konusunda yönlendirebilirler. 
 


