İl ve ulusal hakemliğe terfi sınavına katılacak olan
hakemlerin dikkatine;
SINAV YERİ : İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
SINAV TARİHİ: 02.12.2018 – 15:30
Hakem terfileri “TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU HAKEM TALİMATI”
NIN 22. Maddesi gereği;
Bulunduğu kategoriden bir üst kategoriye terfi etmek isteyen hakemler, TSSF Sualtı Sporları
Hakem Talimatı’nın 1 (*)20. ve (**)21. maddelerinde geçen, terfi etmek istedikleri
kategorideki hakem olabilme şartlarını yerine getirdiklerine dair bir dilekçe ile MHK’na
başvurarak açılacak terfi sınavlarına girebilirler.
Sınav sonunda başarılı olan hakemlerin terfileri, MHK tarafından karara bağlanarak
Federasyon Başkanının onayına sunulur. Sınav sonuçları TSSF’nin internet sitesinde
duyurulur.
Terfi eden hakemler lisanslarını yenilemek zorundadırlar.
*İl hakemi Terfi Sınavına katılabilmek için “TÜRKİYE SUALTI SPORLARI
FEDERASYONU HAKEM TALİMATI” NIN 20. Maddesi gereği;
a) En az 1 en fazla 2 yıllık aday hakem olmak ve en az 3 yarışmada görev yapmak, (Resmi
olarak düzenlenen ve Federasyon tarafından onaylanmış Federasyon ve İl Faaliyet
Programında belirtilen yarışmalar)
b) Aday hakem lisansı iptal edilmemiş olmak,
c) Hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmiş olmak,
ç) MHK tarafından yapılacak yazılı sınav ve uygulamalı havuz performans testlerinde 100
puan üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olmak, (Yapılacak uygulamalı performans
testleri MHK tarafından belirlenerek aday hakemlere TSSF’nin internet sitesinde yayınlanan
terfi sınavı duyurusunda bildirilir.)
d) MHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, (Başhakem raporlarında düşük
not almamış olmak)
**Ulusal hakemi Terfi Sınavına katılabilmek için “TÜRKİYE SUALTI SPORLARI
FEDERASYONU HAKEM TALİMATI” NIN 21. Maddesi gereği;
a) En az 2 yıllık il hakemi olmak ve 2 yarışmada başhakem olmak şartıyla en az 7 yarışmada
hakem olarak görev yapmak,
b) Hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmiş olmak,
c) Hakem lisansı iptal edilmemiş olmak,
ç) MHK tarafından yapılacak yazılı sınav ve uygulamalı havuz performans testlerinde 100
puan üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olmak (Yapılacak uygulamalı performans testleri
MHK tarafından belirlenerek il hakemlerine TSSF’nin internet sitesinde yayınlanan terfi
sınavı duyurusunda bildirilir.)
d) MHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, (Başhakem raporlarında düşük
not almamış olmak)

........../………./….…
(Aday Hakemlerin İl Hakemliğine Terfii Etmeleri İçin Dilekçe)

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
(Merkez Hakem Komitesi Başkanlığına)

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ............................................................. tarihleri
arasında..................................................... ilinde açılan “Aday Hakem Kursuna katılarak Aday
Hakem olmuş bulunmaktayım.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Hakem Talimatı gereği aşağıda listesi bulunan en
az üç yarışmada görev aldığımı beyan ederek, 2 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak
olan İl Hakemliğine terfi sınavına katılmak istiyorum.
Gerekli incelemelerin yapılarak terfi sınavına katılabilmem hususunda gereğini arz
ederim.

A D R E S

;

HAKEMİN ADI SOYADI
KATEGORİSİ

E-MAİL

:

TELEFON

:

Görev Aldığım Resmi İl Ve/Veya Federasyon Faaliyet Programında Bulunan Yarışmalar;

S.No

Yarışmanın Ünvanı

Yarışmanın
Yapıldığı İl

Yarışma
Tarihleri

........../………./…….
(İl Hakemlerinin Ulusal Hakemliğine Terfii Etmeleri İçin Dilekçe)

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
(Merkez Hakem Komitesi Başkanlığına)

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun İl Hakemliğine ............................... tarihinde
terfii etmiş bulunmaktayım. (Hakem lisanslarında terfi tarihi yazmaktadır.)
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Hakem Talimatı gereği aşağıda listesi bulunan
ikisi başhakem olarak en az yedi yarışmada görev aldığımı beyan ederek, 2 Aralık 2018
tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Ulusal Hakemliğine terfi sınavına katılmak istiyorum.
Gerekli incelemelerin yapılarak terfi sınavına katılabilmem hususunda gereğini arz
ederim.

A D R E S

;

HAKEMİN ADI SOYADI
KATEGORİSİ

E-MAİL

:

TELEFON

:

Görev Aldığım Resmi İl Ve/Veya Federasyon Faaliyet Programında Bulunan Yarışmalar;

S.No

Yarışmanın Ünvanı

Yarışmanın
Yapıldığı İl

Yarışma
Tarihleri

