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Sayı : SSF.042.2019
Konu : 2020 sezonunda işleyişte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
İlgili Kulüplerimize,
2020 sezonunda işleyişte uyulması gerekli bazı konuları tarafınıza iletmek isterim.
1. Federasyonumuza tescilli kulüplerimizin yıllık üyelik aidatlarını 31 OCAK 2020 tarihine kadar federasyonumuza
makbuz karşılığı yatırmaları veya Öyak ltd. 01-304-00058994 no’lu Su Sporları federasyonu hesabına yatırması
ve dekontunu federasyonumuza teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra Nisan 2020 sonuna kadar
yatırılan yıllık üyelik aidatları iki katı cezalı olarak ödenecektir. Nisan 2020 dan sonra yatırılan yıllık aidatlar ise 3
katı cezalı olarak yatırılacaktır.
2. Transfer ve ara transfer tarihleri tüzükte belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 2-31 OCAK 2020 transfer
dönemi- 1-15 EYLÜL 2020 ara transfer dönemi.
3. 2020 sezonunda kulüplerimiz istediği kadar yabancı sporcuya lisans çıkarabilirler. Takım yarışlarında ve bireysel
yarışlarda yabancı sporcular ferdi olarak yarışabilirler. Fakat takım yarışları için yabancı sporcu sayısı aynı
kategoride yarışma söz konusu ise %50 den az olmalıdır.
4. Antrenör tescil ve vize işlemleri de 31 OCAK 2020 tarihine kadar yaptırılmalıdır. Tüm kulüplerimizin bünyelerinde
çalışan takım antrenörleri, belgeli eğitmenleri ve ferdi olarak çalışan antrenörler ve eğitmenler federasyona
tescil olmak zorundadır. Tescil olmayan antrenörlerin ve eğitmenlerin çalışması yasal değildir. Tescil olan
antrenörler ve eğitmenler sonraki sezonlarda her yıl için vize almak durumundadır. Tescil edilecek antrenör ve
eğitmenler için (antrenör belgesi, 2 adet resim kimlik kartı fotokopisi, antrenör tescil bedeli) gerekli evrakların
federasyona teslim edilmesi gerekmektedir. Yeni sezonda vize almayan tescilli antrenörlerin tescili düşer.
5. İlk düzenlenecek yarışlar için 21 Şubat 2020 tarihine kadar federasyona sporcu lisansları ile ilgili evrakları teslim
etmek durumundadır. İlk yarışlar için belirtilen tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır. Yeni lisanslar ve
vizeler için sporcu lisans formu doldurulup önceden federasyonun mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
6. Düzenlenecek müsabakalarda yarış reglamanında yazılı tarih ve kurallarda ihlal kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Federasyonumuzun Türkiye’deki yarışlarda temsiliyeti için, yıl içinde yapılacak yarışlar ve Türkiye’de yapılan
yarışlar değerlendirmeye alınacaktır. Türkiye’deki yarışlara kendi imkanları ile gidecek kulüpler
federasyonumuzdan akreditasyonu olduğuna dair yazı almadan gidemeyecekler. Aksi taktirde oradan yolluk ve
harcırah alamayacaklardır.
8. Federasyonumuza ödenen bedeller tüzük gereği brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden. 2020 yılı bürüt asgari
ücret henüz belirlenmediğinden ödenecek bedeller 2019 yılı asgari ücretine göre belirlenmiştir. 2020 yılı
belirlendiği takdirde ücretler güncellenecektir.
Federasyona ödenecek bedeller (2019 yılı bürüt asgari ücrete göre):
a) Yıllık üyelik bedeli
- 850 ₺
b) Transfer bedeli
- 340 ₺
c) Lisans (yeni- suret-kayıp) - 120 ₺
d) Lisans (vize)
- 60 ₺
e) Antrenör (tescil )
- 170 ₺
f)

Antrenör (vize)

-

70 ₺

Yukarıda yazılı konularda kulüplerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir. Tüm kulüplerimize
çalışmalarında başarılar dileriz.

