
r,s\
\l ,G!üiçıı \rı!ioı.I/
\*^"ry/\ı4üQğ

rünrivr cünnş FEDERAsyoNu
TURKISH WRESTLING FEDERATION

Sayı : TGF/ 5tL l8l03l20l9

Konu : Sporcu Eğitim Merkezlerine
alınacak sporcu smav uygulama talimatı hk.

cENçrir vE SpoR gAKANrıĞı
spoR HizvErrpni cgNpr vününrüĞü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

ANKARA

2019-2020 Eğitim öğretim yılı için Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) Gençlik ve Spor
İl lıltlOtlrltltlerinin talebi doğrultusunda alınacak sporcu öğenciler için Federasyonumuzca
belirlenen seçme slnavl knterlerine ait talimatımız ekte sunulmuş olup;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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2019-2020 nĞİrİıvı ÖĞnnrirvı YILINDA spoRcu nĞiriıvı MBRKEzı,nniNn (sEM)ALINACAK sPoRCu ÖĞnrNciı,Bnn yöNBrix SINAv uycuı,Avıa rar,iüarı'
I- 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) Gençlik ve Spor

İı ırıtıdtırıtıklerinin talebi doğrultusunda Federa.yorrrur.a belirlenen seçme sınau talimatına
göre sporcu öğrenci alınacaktır.

2- SeÇme slnavma gündüzlü statüde ilköğretim beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta
okuYanlar, Yatılı statüde ise yedinci ve sekizinci sınıfta okuyanlar Gençlik ve Spor il
Müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.

3- seçmelere başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenilecektir;
a) Velisi tarafindan verilecek dilekçe,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Öğrenim belgesi,

ç) T.C. Kimlik numarası beyanı §üfus cüzdanı fotokopisi),
d) Öğrenci karnesi.

4- Merkeze YerleŞtirmeler aşağıd a yer alanmüsabakalarda adayların 20l 8 ve 2019
Yıllarındaki durumları dikkate alınarak, müsabakaların öncelik sırasına göre yapılacaktır;

1. (U15)l3-14-15 Yaş Grubu Avrupa Şampiyonasında dereceye girenler,
2. (Ul5)13 ,14-15 Yaş Grubu Balkan Şampiyonasında dereceye girenler,
3. (U15)13 -l4-l,5 Yaş Grubu Avrupa Şampiyonasında Milli Takıma girenler,
4. (Ul5)l3-14-15 Yaş Grubu Balkan Şampiyonasında Milli Takıma girenıer,
5. (Ul5)13 -|4-15 Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında dereceye girenler,
6, I2-|3 Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında dereceye girenler,
7. l l Yaş Grubu Türkiye Şampiyonasında dereceye giraıler,
8, okullar Arası Türkiye Şampiyonasında dereceye girenler,
9, SPorcu Eğitim Merkezlerinde gündüzlü statüde eğitim görenler arasından yatılı statüye

geçmeye şartları haiz olanlar,
l0, (Ul5)13-14-15 YaŞ Grubu Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda ilk l0,a girenler,
1 l, |2-13 YaŞ Grubu Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda ilk l0,a girenler,12, l l YaŞ Grubu Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda ilk 10,a gireııler,
13, Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında müsabakalarda ilk l0,a girenler,
14. (Ul5)13-14-15 Yaş Grubu Grup müsabakalarında ilk 10'a girenler,
15. 12,13 Yaş Grubu Grup Müsabakalarında ilk lO'a girenler,
l6. 1l Yaş Grubu Grup Müsabakalarında ilk 10'a girenler.

5- Yukarıda Yer alan seÇme kriterlerini taşıyan sporcu öğrenciler 8l Gençlik ve Spor il
Müdi,ırlüğü aracılığıYla 10-26 Haziran 20l9 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru
YaPacaklardır, AdaYlar Genel Müdürlükçe yayınlanacak tercih formu ile Sporcu Eğitim
Merkezleri boŞ kontenjanlarına göre yatılı statü için 5 tercih yapabilecektir. Gündüzlü statüde
merkezlere baŞvuran adaYların merkezin bulunduğu il sın,lrla.11,ıİ"ri§ıoa. ikamet etmeleri
gerekmektedir.
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6- Sporcu Eğitim Merkezlerine yerleştirilmek üzere tercih yapan adaylardan Talimatın 4.

maddesindeki ilk 8 müsabaka içerisindeki şartları haiz olanlar; müsabakaların öncelik sırasına

göre müsabakalarda elde ettikleri dereceleri, katılımları ve tercih ettiği merkez, sıklet srralamasr,

öğrenim durumları (sınıf-karne) dikkate alınarak Sporcu Eğitim Merkezlerine asil ve yedek

olmak üzere öncelikli olarak yerleştirilirler. Sporcu Eğitim Merkezlerinde gündüzlü statüde

eğitim görüp yatılı statü için tercih yapan adaylar, eğitim gördüğü Sporcu Eğitim Merkezi

Müdürlüğü Komisyon kararı, İl lltıdtırltiğünün teklifi Bakanlığın onayı ile değerlendirmeye

alınır. Bunun dışında yer alan adayların kontenjanlarda boşluk olması halinde, merkezlere

yerleştirme işlemleri müsabakaların öncelik sırasına göre müsabakalardaki sıralamaları, tercih

ettikleri merkez, sıklet sıralamaları, öğrenim durumları (sınıf-karne) ile eğitim performansları

(başvurdukları sınıf itibariyle genel not ortalaması) dikkate alınarak asil ve yedek olmak izere
Sporcu Eğitim Merkezlerine yerleştirme işlemleri yapılır. Aralarında eşitlik bulunan, tercih

formunda aynı merkezi tercih eden adayların yerleştirme işlemleri Sınav Kurulunca yapılır.

Adayların genel not ortalaması değerlendirmesi aşağıdaki tablo üzerinden yapılır.

7- Merkeze asil olarak girmeye hak kazanan sporcu öğrencilerin kesin kayıtları ağustos ayı

sonuna kadar, yedek kazanan|arın kesin kayıtları ise eylül ayırun ilk haftasında mesai saatleri

içerisinde yapılır.

8- Sporculardan merkeze kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Öğrenim belgesi,

b) T.C. Kimlik numarasr beyanı§üfus cüzdanı fotokopisi),

c) Hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Veli izin belgesi

9- Bu talimatta yer almayan ve tereddüt duyulan hallerde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Makamının Oluru doğrultusunda hareket edilecektir.
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