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               1. KADEME YARDIMCI YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
                  10-20 HAZİRAN 2019 tarihleri arasında LEFKOŞA’da yapılacaktır. 

 

Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile  25 MAYIS Cumartesi Pazartesi  günü saat 13:00’da 

seçme için ATATÜRK KAPALI YÜZME HAVUZU’nda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul edilecek adayların seçimi saat 13:30 da 

başlayacaktır. Seçmeler 4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara her 

yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek 

puan 30, en düşük puan 0’ dır. Seçme sonucunda  20 puanın altında alan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.  Kurs sırasında havuz 

içi uygulamalar yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmektedir.  

               Seçilme hakkını elde eden aday sayısının 30’ un altında olması durumunda kurs iptal edilecektir.  

               Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler ekte düzenlenmiştir. Kursa kabul edilen adaylar, ilgili belgeleri 

kursun  ilk gününe kadar federasyona şeffaf poşet dosya içerisinde EKSİKSİZ ataçlı bir şekilde teslim edeceklerdir. 

ADAYLARIN DİKKATİNE ; 

 Kurs ücreti 1.000 ₺’ dir. Su Sporları Federasyonu’nun ÖYAK’taki (Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi) 
304000058994 no’lu hesabına yatırılacaktır.  

 Kurs ön kayıt başvurusu 16 Mayıs -24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.  

 Başvurularda adaylar TÜM BELGELERİNİ eksiksiz federasyona teslim etmek zorundadır.  

 Kurs seçmesinde başarılı olan adaylar, ücretlerini kurs seçme sonrası  yatıracaklardır. 

 Adaylar  yatırdıkları kurs ücretinin dekontuna 1.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu bedeli” yazdıracaklar.   

 Seçme sonucuna itirazlar, kursa katılım  listesi açıklandıktan sonra ki 20 dakika içinde kabul edilecektir. Daha sonra 
yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 Kursa katılımı kesinleşen adaylar evraklarını kursun ilk günü teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR 

  

a)En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak 
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,  
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. 

 

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 

a) 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim)  
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti – Üniversite öğrencileri için ÖĞRENCİ BELGESİ.(aslı). 
c) Karakter Belgesi ( Polis Genel Müdürlüğünden). 
d) Sağlık raporu  (devlet hastanesinden- özel klinikten) - (aslı)  
e) Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi 
f) Kurs ücret dekontunun aslı  
g) Kursa katılacak adaylar içinde mevcut derslerden muafiyet için besyo mezunu olmak veya  muaf olabileceğini gösteren 

transkript’in orjinalini (öğrencisi olduğu okuldan alınmış) federasyona sunmak zorundadır. 
  

- Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na aittir ve kurs 
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Eğitim Talimatı'na göre yürütülecektir. 
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