TÜRKĠYE CURLING FEDERASYONU

FLOOR CURLING
1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETĠġTĠRME KURSU
UYGULAMA EĞĠTĠMĠ
13 – 17 ARALIK 2021 / BARTIN
KURS YERĠ : Bartın
KURS TARĠHĠ : 13 – 17 Aralık 2021
BAġVURU TARĠHLERĠ : 22 Kasım – 06 Aralık 2021
KATILIMCI LĠSTESĠ YAYIMLANMASI: 07 Aralık 2021
EĞĠTĠM PROGRAMI : 13- 17 Aralık 2021 tarihlerinde dersler uygulamalı olarak Bartın’da
yapılacaktır.
BAġVURU : E – devlet girişinden “Spor Bilgi Sistemi” seçilerek “Uygulamaya Git” işaretlenip,
“Spor Elemanı” bölümünden kurs başvurusu yaptıktan sonra sistemin size vereceği
referans numarasıyla bulunduğunuz ildeki Türk Ekonomi Bankası şubesinde “Gençlik
ve Spor Bakanlığı Federasyon Ödemesi" yapmak istediğinizi söyleyerek gereken
ücreti yatırmanız yeterli olacaktır. (Herhangi bir iban numarasına ödeme yapılamaz. )
KURS ÜCRETĠ : Temel Eğitimden başarılı olup, 1. Kademe Uygulama Eğitimi kursuna
katılacakların kurs ücreti 200,00 TL,
Uygulama Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranılacak ġartlar
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl
bulunmamak.
ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı,
kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal
edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği
ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan
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fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
f) Federasyonumuz Antrenör Eğitim Talimatının 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla
aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl
ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat
kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.
(3) Uygulama eğitimine başvurunun ilan edilenden fazla olması halinde yukarıda yer alan
koşulların yanında sırasıyla:
a) Curling branşında milli sporcu olmak,
b) Curling branşında lisanslı sporcu olmak,
c)Curling branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,
ç) Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak,
e) Yabancı dil bildiğini belgelemek,
eğitime alınmada tercih sebebidir
Antrenör Eğitim Programı Kademeleri Arasında Geçiş İşlemleri,
Üniversitelerin Spor Bilimleri Alanı Lisans Eğitimi Mezunları Hak ve Muafiyetleri,
Başarılı Sporcu ve Antrenörlerin Hak ve Muafiyetleri,
Ortaöğretim Mezunlarının Hak ve Muafiyetleri,
Öğretim Üyeleri ile Öğretmenlerin Hak ve Muafiyetleri ile ilgili durumlar için
Uygulama Sınavının Değerlendirilmesi
Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygulama
sınavının yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir.
b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda
uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar o ders için başarılı sayılır.
Başarısız olan adaylar, o dersten tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.
c) Kademeler itibarıyla uygulama eğitiminde yer alan derslerin sınavlarından başarısız
olanlar daha sonra açılacak aynı kademedeki uygulama eğitiminde başarısız olduğu dersin
eğitimine ve sınavına, ilk uygulama eğitimi kayıt tarihinden itibaren dört yıl içerisinde en fazla
dört defa katılabilir. Bu süre sonunda başarısız olanlar ile uygulama eğitiminde yer alan derslerin
tümünden başarısız olanlar ilgili kademedeki uygulama eğitimini tekrarlamak zorundadır.
ç) Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, mevzuatında aranan
diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
Katılımcılar Kursa Gelirken Getirecekleri Belge veya Evraklar
Antrenör Bilgi Formu
1 Adet Fotoğraf
Sağlık Beyanı

Diğer hususlar için “Antrenör Eğitim Talimatı”nı inceleyiniz.
Not: Kursa Katılım 20 kişinin altında olursa kurs iptal edilecektir.

