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EGE SUALTI RAGBİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNERGESİ
Madde-1 Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı; Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü Derneği’dir.
Derneğin merkezi; Erzene Mahallesi Türkeli Caddesi No:3D Bornova/ İzmir adresinde bulunmaktadır.
Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü Derneği iş bu Yönerge ’de “Kulüp” olarak anılacaktır.
Madde-2 Amaç ve Kapsam
Kulübün yönetim, katılım ve faaliyet esasları; Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü yönetim kurulu tarafından Türk
sporuna katkıda bulunmak, sualtı sporlarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak ve üstün düzeyde
sporcular yetiştirerek genç nesillerin spor ahlakı ve disiplinine sahip olmaları amacıyla düzenlenmiştir.
Madde-3 Kulüp Yönetim Biçimi
(1) Kulübün tüm kararları Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından alınır ve uygulanır. Kulüp tüzüğü uyarınca açılan tüm branşlar spor kulübü
yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır ve spor kulübü yönetim kurulu başkanı tarafından yönetilir.
(2) Kulüp, yurt içi ve yurt dışı, resmi veya özel müsabakalarda lisansı çıkmasına rağmen asil kadroya
girememiş olan sporcularını, müsabakalarda yarışabilmeleri amacıyla, anlaşmalı olduğu spor kulüplerine
bedelsiz sezonluk kiralar ve bu kulüplerin lisanslı sporcusu olarak müsabakalara çıkmasını sağlar.
Sezonluk olarak lisansları anlaşmalı kulüplerde çıkan sporcularımız, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübünün
lisansı taşıyan sporculardan hiçbir fark gözetmeksizin asli olarak Ege Sualtı Ragbisi Kulübü Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından yönetilir.
Kulüp tarafından anlaşmalı olan kulüpler, sezon başında resmî web sayfası üzerinden duyurulur.
(3) Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı; kulüp müdürünün seçimi, kulüp müdürünün görev ve sorumluluklarının
belirlenmesi, takımların oluşması, eğitim ve antrenman organizasyonu, antrenörlerin ve baş antrenörün
seçimi, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, görev paylaşımı ve denetlenmesi, antrenman, altyapı
çalışmaları ve müsabaka organizasyonlarının düzenlenmesi, havuz tahsis ve kiralanması, deplasman
çalışmaları, ulusal ve uluslararası resmi ve özel faaliyetler dikkate alınarak sezonluk faaliyet takviminin
belirlenmesi, belirlenen faaliyet takvimindeki organizasyonlara hangi sporcu ve sporcu gruplarının
katılacağının belirlenmesi, kulüp malzemelerinin belirlenmesi, sporcu velilerinden toplanacak aidat, kulüp
malzemeleri ile eğitim kurslarından alınacak ücretin belirlenmesi, kulüp müdürüne, baş antrenöre ve diğer
antrenörlere ödenecek ücret ve kulübün diğer sarfları konusunda tavsiyede bulunulması, belirlenmesi ve
kulüp bütçesinin düzenlenmesi; ödül ya da yaptırımların değerlendirilmesi gibi kulübün faaliyet konularında
karar alır. Alınan kararlar ve duyurular kulübün internet sitesinden ve iletişim gruplarından velilere ve
sporculara duyurulur.
Madde-4 Kulüp Kayıt İşlemleri
(1) Deneme çalışmalarından sonra baş antrenör ve/veya antrenörlerce uygunluğu tespit edilerek kulüp
antrenmanlarına katılmaya hak kazanan sporcu, kayıt işlemlerini tamamlayana kadar Kulübün Sporcusu
ünvanını almaz ve kulüp faaliyetlerine katılamaz. Sporcu uygunluğunu tespit etmek için yapılan deneme
çalışmaları 3 antrenmanı geçemez. Kayıt işlemleri için gerekli evrakları ve yükümlülüklerini yerine getiren
sporcuların kayıt işlemleri tamamlanır. Bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren sporcu kulübün kayıtlı
sporcusu haline gelir.
(2) Sporcunun, resmi olarak Kulüp Sporcusu ünvanını alabilmesi, aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz ve
tam olarak Kulübe teslimi ile mümkündür;
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(2)(a) Sporcunun 18 yaşından küçük olması durumunda; velisi tarafından, sporcunun kulüp faaliyetlerinde
bulunabilmesi için yönetime yazılı olarak verilen “Muvafakatname Belgesi”.
(2)(b) Sporcu veya velisi tarafından, kendi el yazısı ile “Kulüp Yönergesini okuduğunu, anladığını ve yönerge
maddelerinin tamamını onaylayarak kabul ettiğini” beyan eder imzalı Kulüp Yönergesi örneği.
(2)(c) Sporcu veya velisi tarafından, eksiksiz olarak doldurulmuş “Sporcu Bilgi Formu”.
Sporcu bilgi formu her sene yenilenir. Form ile beraber sporcuya ait 6 adet fotoğraf ve 3 adet nüfus cüzdanı
fotokopisi teslim edilmesi gerekmektedir.
(2)(d) Sporcunun Sualtı Ragbisi oynamasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını beyan
eden “Sağlık Raporu”.
İşbu Sağlık Raporu her 6 ayda bir kulübe teslim edilir, Sağlık Raporunu belirtilen süre içerisinde yenileyerek
teslim etmeyen sporcular kulüp faaliyetlerine katılamaz.
(2)(e) İlk kulüp aidatının ve kulüp yönetimi tarafından belirlenen lisans çıkarma bedelinin yatırıldığını beyan
eden “dekont”.
(2)(f) Sporcu veya velisi tarafından, Excel üzerinde dijital ortamda doldurulmuş “Sporcu Lisans Tescil Fişi”.
Tescil fişi üzerindeki Kulüp ismi, ili, branşı ve lisans numarası bölümleri boş bırakılacaktır.
(3) İşbu maddenin 2. Bendinde yer alan tüm bu evraklara Kulübün resmi internet sitesi üzerinden
ulaşılabilir. Belirtilen tüm bu evraklar, şeffaf bir dosya içerisinde plastik telli bir dosya ile teslim edilir. İlgili
federasyonların belirlediği yaş sınırının üzerindeki sporcuların tümüne evrakların eksiksiz teslim edilmesi
halinde lisans çıkarılır.
(4) Lisans işlemleri için ilgili federasyon veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün ilgili departmanına
Kulüp tarafından teslim edilen sporcu evraklarının geçerliliği, resmiyeti ve diğer tüm sorumluluğu sporcu
veya velisine aittir.
Madde-5 Aidat
(1) Kulüp bütçesinin gelir kalemlerini aidatlar, bağışlar, sponsorlar, deplasman ve malzeme gelirleri ile
federasyonlardan kulübe gelen sporcu harcırahları ve diğer gelir kalemleri oluşturmaktadır.
(2) Kulübe direkt olarak (Kulüp Lisansı taşıyan veya kulüp lisansı olmayıp kulübün alt yapısında bulunan) ya
da dolaylı olarak (anlaşmalı kulüp lisansı taşıyan) bağlı olan tüm sporcular, yıl boyunca; her ay aidat öderler.
(3) Her Eylül ayının ilk haftasında yönetimce belirlenen aylık aidat bedeli, her ayın 15.-25. günleri arasında
sporcunun çalışmalara katılacağı aydan önce, belirlenen banka hesabına eksiksiz yatırılır veya
havale/eft/kredi kartı/mail order yöntemleri kullanılarak aidat bedeli belirlenen banka hesabına transfer
veya tahsilat edilir. Nakit olarak yapılacak ödemeler kulüp merkezinde yapılır. Yapılan ödeme karşılığında
makbuz alınarak ödeme kayda geçirilir. Kulüp merkezi dışında ki yerlerde ve ilgili personel haricinde nakit
ödeme yapılamaz. Yeni sezonun ilk aidat ödemesi (Eylül ayının aidat ödemesi) 15-20 Ağustos tarihleri
arasında yapılır.
Yönetim kulüp aidat bedelini belirlerken kulübün sezon içerisindeki giderlerini, yatırımlarını ve
organizasyonları dikkate alır. Kulüp yönetimi tarafından gerekli görüldüğü taktirde sezon içerisindeki
giderler, yatırımlar veya organizasyonların masrafları dikkate alınarak aidat bedeli belirli oranda
yükseltilebilir.
(4) Aidatını belirlenen süre içinde yatırmayan Sporcunun kendisine/velisine bildirim yapılır. İlgili bildirim
sonrası 15 gün içinde aidat yatırılmadığı takdirde; Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kulüp müdürü, baş
antrenör veya antrenör tarafından sporcu antrenmanlara alınmaz.
(5) Kulüp Müdürü ve baş antrenöre haber vermeksizin 2 ay antrenmanlara katılmayan sporcunun, Sporcu
Kaydı silinir.
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(6) Sporcu aidatları, sporcu ve/veya velisi tarafından, sporcunun kulübe kayıt yaptırdığı tarihten kulüp
kaydının silindiği tarihe kadar ödenmekle yükümlüdür.
(7) Kulüpten kaydını sildirmek isteyen sporcu veya velisi, Kulübe bu talebini kaydın silinmesini istediği
tarihten en az 1 ay (30 gün) öncesinde Kulüp yönetimine yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Bu
başvuru, Kulübün resmî web sayfası iletişim bölümünden kulüp yönetimine mail atılarak veya ıslak imzalı
dilekçeyi kulüp merkezine teslim ederek yapılmalıdır. Sporcu veya velisi, kulüp kaydının silindiği tarihe
kadar kulüp aidatı ödemekle yükümlüdür.
(8) Kaydını sildirip yeniden kayıt yaptırmak isteyen sporcu ve/veya velisi, kayıt yaptırmak istedikleri ayın
aidat ücreti haricinde, bir aylık kulüp aidatı tutarındaki Kulüp Giriş Ücretini de ödemesi gerekmektedir.
Geçmiş aidat borçları bulunan sporcular kayıt yenileme işlemlerinden önce, mevcut aidat borçlarını
ödemeleri gerekmektedir.
(9) Kulüpten kaydını sildirip, bağlı olduğu kulüpten ilişiksiz belgesini alarak ayrılmak isteyen sporcu veya
velisi, ödenmemiş aidat borçları ödenmesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize
ve Transfer Talimatnamesi ilgili maddelerinde belirtilen koşullar yerine getirildiği taktirde ilişiksiz belgesi
sporcu veya sporcu velisine teslim edilir.
(10) Aylık aidat ödeme listesi gerekli görülen zamanlarda web sayfasında ilan edilir.
(11) Kulüp aidatları, Kulübe bağlı olarak Kulübün her türlü faaliyetlerine katılma hakkı kazanmak ve Kulüp
ayrıcalıklarından yararlanmak için düzenli olarak ödenmesi gereken bir ücrettir. Ödenen kulüp aidatları,
Kulüp üyelik ücreti veya kurs ücreti değildir. Kulüp aidatları antrenman sayısına veya antrenman yöntemine
bağlı olarak belirlenmez veya buna bağlı olarak indirim yapılmaz.
(12) Sporcunun sualtı sporlarına olan ilgisini kaybetmesi, grup veya kulüp arkadaşlarıyla olan ilişkisinin
bozulması, sporcunun kendi antrenörü ile uyumlu çalışma sağlayamaması ve diğer antrenörler ile ilişkisinin
bozulması gibi durumlarda sporcunun antrenörü baş antrenöre konu hakkında rapor verir. Baş antrenör
konuyu Kulüp Müdürüne, Kulüp Müdürü de Yönetim Kuruluna taşıyarak gerekli görülmesi halinde
sporcunun ihraç edilmesini ve kaydının silinmesini talep edebilir.
Sporcunun kaydı silinmeden 1ay (30 gün) önce sporcu ve/veya velisine yazılı olarak veya sporcu bilgi
formunda bildirilen elektronik posta adresine tebliğ edilir ve kulüp yönergesinin 5. maddesinin 7. bendi
uyarınca kayıt silme işlemleri yapılır.
(13) Sporcular, hangi gerekçe ile olursa olsun gel(e)mediği günler, aylar veya dönemler için de aidatlarını
düzenli ve tam olarak ödemekle yükümlüdür.
(14) Kulüp yönetimi tarafından yapılan sezonluk bütçe planlaması dikkate alınarak, gerekli görüldüğü
taktirde veya sporcunun veya velisinin talebi doğrultusunda sporcu veya velisinden; sezonluk, Yönetim
Kurulu kararının çıktığı tarihten itibaren sezonun geri kalan ayları, 12 aylık veya yılın geri kalan ayları için
toplu ödeme talebinde bulunabilir. 12 aylık yapılan toplu ödemelerde %15 indirim uygulanır.
(15) Toplu ödeme yapmış fakat belli bir süre sonra kulüpten ayrılmak isteyen sporcu veya sporcu velisi
kulüp yönergesinin 5. maddesinin 7., 8. ve 9. bendi uyarınca işlem yapılır fakat ücret iadesi yapılmaz.
Madde-6 Kulüp Aidat Muafiyeti ve Şartları
(1) Kulüp Lisansı taşıyıp 24 yaş üzeri olan sporcuların aidat muafiyeti, sezon başı olan Eylül ayından itibaren
belli şartlar altında başlar. Kulüp Lisansı taşımayan (asli kadroya giremediği için anlaşmalı kulüplerde
sezonluk lisansları çıkartılmış sporcular) sporcular 24 yaş sınırı aidat muafiyeti hakkı kazanamazlar. 24 yaş
üzeri olup Kulüp Lisansına sahip sporcuların aidat muafiyetinden faydalanmak için özellikle son bir yılı
düzenli olmak üzere aidat ödemiş olması gerekir. Sezon içerisinde 24 yaş sınırına ulaşan sporcunun bu
muafiyetten yararlanması için bir sonraki sezon başını beklemesi gerekmektedir. 24 yaşın üzerindeki
sporcuların aidat muafiyetlerinin devam etmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;
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I.
Mazeretli ya da mazeretsiz aidattan muaf olduğu aylar içerisinde icra edilen antrenmanlara
%90 oranında katılım sağlaması gerekmektedir.
II.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde kulübün dahil olduğu veya organize ettiği
turnuva, müsabaka, eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli
etkinliklere katılım göstermesi gerekmektedir.
III.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde performansı bulunduğu takımın
ortalamasının altına düşmemelidir.
IV.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin
kurallarına, sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
(2) Milli takıma seçilme başarısını gösteren sporcular seçildiği yıl ve yaş kategorisi süresince aidat
ödemekten belli şartlar altında muaftırlar. Aidat muafiyetinin devam etmesi için aşağıdaki şartları yerine
getirmeleri gerekmektedir.
I.
Daha önce milli takıma seçildiği yaş kategorisinde oluşturulacak bir sonraki milli takım
kadrosuna seçilmesi veya yaşı, seçilmiş olduğu milli takım kategorisine ait limitin üzerine çıkması
durumunda bir üst yaş kategorisinde oluşturulacak bir sonraki milli takım kadrosuna seçilmesi
gerekmektedir.
II.
Mazeretli ya da mazeretsiz aidattan muaf olduğu aylar içerisinde icra edilen antrenmanlara
%90 oranında katılım sağlaması gerekmektedir.
III.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde kulübün dahil olduğu veya organize ettiği
turnuva, müsabaka, eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli
etkinliklere katılım göstermesi gerekmektedir.
IV.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde performansı bulunduğu
ortalamasının altına düşmemelidir.

takımın

V.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin
kurallarına, sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
(3) Kulüp tarafından olumsuz ekonomik durumu tasdiklenmiş sporcular, hangi lisansa sahip olduğuna
bakılmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile aidat muafiyetinden belirli şartlar altında faydalanabilir. Aidat
muafiyetinin devam etmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
I.
Mazeretli ya da mazeretsiz aidattan muaf olduğu aylar içerisinde icra edilen antrenmanlara
%90 oranında katılım sağlaması gerekmektedir.
II.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde kulübün dahil olduğu veya organize ettiği
turnuva, müsabaka, eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli
etkinliklere katılım göstermesi gerekmektedir.
III.
Sporcunun aidattan muaf olduğu aylar içerisinde performansı bulunduğu takımın
ortalamasının altına düşmemelidir.
IV.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin
kurallarına, sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
(4) Kulüp ihtiyaç duyduğu yada gerekli gördüğü durumlarda toplu olarak aidat muafiyetini geçici bir süre
veya süresiz kaldırabilir.
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(5) Aidat muafiyeti hakkı kazanan veya aidat muafiyeti talebinde bulunan sporcu ve/veya velisi Kulübün
resmî web sayfasında bulunan kulüp aidat muafiyeti dilekçesini doldurarak ıslak imzalı bir şekilde kulüp
yönetimine teslim eder. Kulüp yönetimi ilgili başvuruyu inceleyip yazılı olarak sporcu ve/veya velisine
cevabı iletir. Aidat muafiyeti onaylanan sporcu ve/veya velisi ile bu hak karşılıklı olarak imza altına alınır.
Madde-7 Kulüp Müdürü, Baş Antrenör, Antrenör ve Yardımcı Eğitmen Görev ve Çalışma Esasları
(1) Kulüp Müdürü, Antrenörler ve Eğitmenler; Kulüp Başkanı tarafından, sezon başında üzerlerine aldıkları
sorumluluk ve kariyerlerine uygun olarak, yıllık 12 ay üzerinden görevlendirilir.
(2) Takımları çalıştıracak antrenörlerden biri Kulüp Müdürü ve Kulüp Başkanı tarafından ‘Baş Antrenör’
olarak seçilir.
(3) Antrenörler baş antrenörün direktifleri ile bağlıdır, baş antrenör ise kulüp müdürünün direktiflerine
bağlıdır. Antrenörlerin görev ve sorumlulukları, gösterdikleri performansa göre baş antrenör ve kulüp
müdürü tarafından değerlendirilir.
(4) Kulüp faaliyetlerinin sezon bitiş tarihi Ağustos ayıdır. Sezon sonu tatili sonrasında kulüp müdürü ve baş
antrenörce belirlenecek tarihte gruplar yeni sezon çalışmalarına başlar. Antrenman grupları ve grupların
antrenörleri, çalışma program ve saatleri, genel olarak antrenman esasları, diğer antrenörlerin görüşü de
alınarak baş antrenör tarafından belirlenir ve yönetime sunulur.
(5) Çalışma gruplarının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı, resmi veya özel turnuva, kamp veya eğitim amaçlı
katılacak sporcuların sportif açıdan belirlenmesi ve takım kadrolarının oluşturulması, organizasyona
katılacak antrenör ve eğitmenlerin belirlenmesinde tek yetkili baş antrenördür. Baş antrenör, sporcuların
sportif açıdan yeterliliklerini ve takım kadrolarını belirlerken antrenör ve yardımcı eğitmenlerin görüşlerine
başvurur. Bu konudaki ilgili raporu Kulüp Müdürüne verir.
(6) Kulüp, antrenörlerinin kariyer ve bilgi birikimlerini arttırmak amacı ile düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı,
kurs ve seminerlere katılması için kulüp imkanları dahilinde çalışmalar yapar. Kulüp antrenörleri
yönetimden izin almaksızın başka bir yerde antrenör veya yüzme eğitmeni olarak görev alamazlar.
(7) Kulüp ile olan iş akdini sona erdirmek isteyen antrenörler bu isteklerini en az 15 iş günü öncesinden
yönetime yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
(8) Kulüp antrenörleri gerekli yeterlilik sertifikalarına sahip olması halinde çalışma saatlerine endeksli
sigortalı çalışan olarak görev alırlar. Gerekli yeterlilik sertifikalarına sahip olmayan antrenörler kısmi
zamanlı çalışan statüsünde değerlendirilir.
(10) Kulüp çalışmalarına yardımcı olmak isteyen sporcular baş antrenörün yönlendirmesi ile birlikte
yardımcı eğitmen olarak görev alabilirler. Yardımcı eğitmenlerin sporcular üzerinde asli sorumlulukları
bulunmamaktadır. Yardımcı eğitmenlerin görev sorumlulukları baş antrenör tarafından belirlenir. Yardımcı
eğitmen olarak görev alan sporcular, sorumluluklarını başarı ile yerine getirmesi halinde baş antrenörün
yönlendirmesi ile kulüp yönetimi tarafından antrenör olarak görevlendirilir. Yardımcı eğitmen olarak görev
alan sporcular aidat muafiyeti hakkı kazanmazlar.
(11) Yönetim, Kulüp Müdürü veya baş antrenör tarafından belirlenen; görev ve sorumluluklarını yerine
getirmeyen, çalışma saatlerine ve kılık kıyafet kurallarına uymayan, kulüp malzemelerinin zayi olmasına
neden olan veya korumayan, sporcu ile olan diyalog ve ilişkilerinde saygı ve sevgi çerçevesinin dışına çıkan
antrenörler ve yardımcı eğitmenler yönetim kuruluna sevk edilerek Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin cezalarına bağlı olarak cezalandırılır, yönetim kurulunun karar
alması halinde iş akdine ivedilikle son verilir. İş akdine son verilen antrenörler ve yardımcı eğitmenler
herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
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(12) Yönetim, Yönetim kurulu başkanı, Kulüp Müdürü, Baş antrenör, Antrenör ve Yardımcı eğitmenlerin
sporcular üzerindeki görev ve sorumlulukları; antrenmanlar, kamplar, müsabakalar, etkinlikler, eğitim
çalışmaları ve turnuvalar ile sınırlıdır. Kulüp faaliyetlerinin dışındaki hal, hareket ve davranışlarından direk
olarak Yönetim, Yönetim kurulu başkanı, Kulüp Müdürü, Baş antrenör, Antrenör ve Yardımcı eğitmenler
sorumlu tutulamaz.
Madde-8 Malzeme
(1) Sporcuların antrenmanlarda kullanacakları bireysel araç ve gereçler (maske, palet, şnorkel, başlık ve
mayo vb. gibi) sporcular tarafından karşılanır. Sporcunun branşına uygun olan ürünlerin doğru seçimi için
Kulüp Müdürü, Baş Antrenör veya Antrenörler sporcuları yönlendirir. Sporcu ve veliler antrenmanların
sağlıklı ilerlemesi için bu yönlendirmeleri dikkate alması gerekmektedir. Antrenmanlarda kullanılan bireysel
malzemelerinin temini kulüp yönetimi veya antrenörün sorumluluğunda değildir. Antrenörlerin
antrenmanlara eksik malzeme ile gelen sporculara malzeme ayarlama zorunluluğu yoktur.
(2) Antrenman, müsabakalar, kamplar ve diğer kulüp faaliyetlerinin tamamında sporcuların bireysel
malzemelerinin ve kişisel eşyalarının sorumluluğu sporcunun kendisine ve/veya velisine aittir. Herhangi bir
kaybolma durumunda Kulüp, Kulüp yöneticisi, kulüp müdürü, baş antrenör, antrenörler, yardımcı
eğitmenler, diğer sporcular veya antrenman, müsabaka veya kamp yapılan tesis sorumlu tutulamaz.
(3) Sporcularda “TAKIM” duygusunun ve bağlılığının gelişmesi ve güçlenmesi amacı ile, özellikle deplasman,
müsabakalarda ve mümkün olduğunca antrenmanlarda aynı tip mayo, başlık, tişört, jersey, çanta, havlu gibi
giysi ve araçlar yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre kulüp merkezinden ücret karşılığı temin edilir. Bu ücret
kulüp yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. bendinde belirtildiği şekilde belirlenir.
(4) Özel yapılan malzemelerin (mayo, başlık, jersey vb. gibi) ürünlerin teslimatı zaman alabilir. Teslim
süresi, tedarikçi ile yapılan görüşmeler neticesinde sporcu ve/veya sporcu velilerine ödeme yapılırken sözlü
olarak bildirilir. Talep eden veliye teslimat zamanı yazılı olarak da verilir.
(5) Teslimat tarihinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde ücret iadesi yapılmaz, ürün zamanında
gelmesi halinde siparişleri sporcuya teslim edilir. Teslimat tarihi öncesinde sporcunun kulüpten ayrılması
söz konusu olduğunda ücret iadesi yapılmaz.
(6) Teslimat tarihinin kulüp yönetiminin sorumluluğunda gecikmesi halinde sporcu ve velilerinin talebi
doğrultusunda ücret iadesi kesintisiz yapılır. Tedarikçi/üretici sorumluluğunda gerçekleşen teslimat
tarihindeki gecikmeler neticesinde ücret iadesi yapılmaz.
(7) Üreticiye/Tedarikçiye bağlı olarak malzeme bedelleri Euro veya Dolar üzerinden olabilir. Sporcu ve
sporcu velisinin buna bağlı olarak ödemeleri döviz ile yapması gerekebilir.
(8) Malzeme ödemeleri nakit veya kredi kartı ile kulüp merkezinde yapılır. Ödemesini yapan sporcu veya
velisi malzeme teslim alımlarını ödemeye müteakip veya belirtilen teslim tarihinde kulüp merkezinden
yapar. Nakit olarak yapılan ödeme karşılığında makbuz alınarak ödeme kayda geçirilir. Kulüp merkezi
dışında ki yerlerde ve ilgili personel haricinde nakit ödeme yapılamaz.
(9) Kulüp Lisansını taşıyan Kadın ve Erkek A takım kadrosundaki sporcuların malzeme giderlerinin tamamı
veya kulüp yönetimi tarafından belirlenen kısmı, kulübün sezon başındaki mali kurul toplantısına istinaden
kulüp bütçesine bağlı olarak sezon başında belirlenir. Bu destekten yararlanacak sporcuların aşağıdaki
şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
I.
Sporcunun, mazeretli ya da mazeretsiz müsabaka tarihine kadar yapılan antrenmanlara
%90 oranında katılım sağlaması gerekmektedir.
II.
Sporcunun; kulübün dahil olduğu veya organize ettiği turnuva, müsabaka, kamp, eğitim
çalışmaları, sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli etkinliklere katılım göstermesi
gerekmektedir.
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III.
Sporcunun performansı; baş antrenör tarafından, sporcuların gelişimleri dikkate alınarak
belirlenen limitlerin altına düşmemelidir. Bu performanslar belirli dönemlerde yapılan testler ile
ölçülür.
IV.
Sporcu aidatlarının son 1 yıl içerisinde düzenli olarak ödenmiş olması gerekmektedir. (Bu
madde aidattan muaf olan sporcular için geçerli değildir)
V.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin
kurallarına, sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
Madde-9 Deplasman, Müsabaka, Kamplar ve Eğitim Çalışmaları
(1) Sporcunun katılacak olduğu özel veya resmi, yurt içi veya yurt dışı turnuva, kamp ve eğitimlerin; seyahat
türü, konaklama yeri ve şekli, yemek menüleri ve yeri, ihtiyaç duyulan diğer tüm organizasyonların
belirlenmesi baş antrenörün yönlendirmesi ile yönetimin sorumluluğundadır. Organizasyonlar esnasında
doğabilecek her türlü aksaklıkta acil karar alma yetkisi kafile başkanında olup, kafile başkanı direkt olarak
yönetim kuruluna karşı sorumludur.
(2) Sporcunun katılacak olduğu özel veya resmi, yurt içi veya yurt dışı turnuva, kamp ve eğitimlerin; seyahat,
konaklama, yemek ve ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm organizasyonların giderleri katılacak sporcuların velisi
veya sporcunun kendisi tarafından karşılanır ve sorumluluk sporcu veya velisine aittir.
(3) Sporcunun katılacak olduğu özel veya resmi, yurt içi veya yurt dışı turnuva, kamp ve eğitimlere sporcu
velisi kafile ile beraber katılamaz. Velinin kendi imkanları ile katılım göstermesi kendi inisiyatifinde olup
kafile ile aynı konaklama tesisinde kalmaması beklenir.
(4) Sporcunun katılacak olduğu yurt dışı resmi veya özel turnuva, kamp ve eğitimler için gerekli olan
pasaport ve vize işlemleri için gerekli olan ilgili tüm evrakların hazırlanması, seyahat sağlık sigortasının
yaptırılması ile pasaport ve vize ücretleri sporcu ve sporcu velisinin sorumluluğundadır. Kulüp ilgili
organizasyona katılım davetiyesi ve ilgili resmî kurumlar ile yazışmaların yürütülmesinden sorumludur. Vize
işlemleri kulüp yönetiminin yönlendirmesi ile organizasyona katılan tüm sporcular ile beraber toplu olarak
yapılır.
(5) Sezon başında belirlenen faaliyet takviminde yer alan yurt içi ve yurt dışı resmi müsabakalara
sporcuların katılım göstermeleri gerekmektedir. Sporcular sezon boyunca antrenman yaptığı ve lisansının
çıktığı takımı ile beraber katılım gösterirler. Katılım göstermeyecek olan sporcu veya sporcu velilerinin,
takımların performansını olumsuz etkilememek ve yapısını bozmamak için katılamayacak oldukları
faaliyetleri sezon başında yönetime bildirmeleri gerekmektedir.
(6) Deplasman, kamp, müsabaka ve eğitim çalışmaları gibi organizasyonlara; yönetim tarafından belirlenen
katılım bedelini yine kulüp tarafından belirlenen son ödeme tarihine kadar ödeme yapmamış olan sporcu ve
sporcu velileri organizasyona dahil edilmezler. Kulüp, gerekli gördüğü taktirde organizasyonların tahini
katılım bedellerini, ilgili iletişim kanallarından ilan ederek, kulüp tarafından belirlenen tarihlerde ve
organizasyon tarihinden önce taksitle tahsil edebilir. Kesinleşen organizasyon bedeli ile tahmini
organizasyon bedeli arasındaki fark son taksitte tamamlanır.
Kulüp tarafından belirlenen son ödeme tarihinden önce veya ilk taksit son ödeme tarihinden önce ücret geri
iadesi talep eden ve katılımlarını geri çeken sporcu ve sporcu velilerinin ücretleri gerekli görülmedikçe
kesintisiz geri iade edilir. Son ödeme tarihinden sonra ücret iadesi yapılmaz. Son ödeme tarihinden sonra
sporcunun vize, pasaport, sağlık sorunu gibi yaşayacağı sorunlar sporcunun sorumluluğundadır ve ücret
iadesi yapılmaz.
(7) Kulübün Kulübünün Lisansını taşıyan Kadın ve Erkek A takım kadrosundaki sporcuların yurt içinde
düzenlenen resmi müsabaka veya turnuva giderlerinin tamamı (ulaşım, konaklama, yemek) aşağıda
maddeler halinde yazan yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Kulüp yönetimi tarafından karşılanır.
I. Sporcunun, mazeretli ya da mazeretsiz müsabaka tarihine kadar yapılan antrenmanlara %90 oranında
katılım sağlaması gerekmektedir.
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II.
Sporcunun; kulübün dahil olduğu veya organize ettiği turnuva, müsabaka, kamp, eğitim çalışmaları,
sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli etkinliklere katılım göstermesi gerekmektedir.
III.
Sporcunun performansı; baş antrenör tarafından, sporcuların gelişimleri dikkate alınarak belirlenen
limitlerin altına düşmemelidir. Bu performanslar belirli dönemlerde yapılan testler ile ölçülür.
IV.
Sporcu aidatlarının son 1 yıl içerisinde düzenli olarak ödenmiş olması gerekmektedir. (Bu madde
aidattan muaf olan sporcular için geçerli değildir.)
V.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin kurallarına,
sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.

(8) Kulüp Yönergesinin 9. maddesinin 7. bendi Kulüp Lisansı taşımayan (anlaşmalı kulüp lisansı taşıyan)
sporcular için geçerli değildir. Sporcuların ilgili maddeden yararlanabilmesi için Ege Sualtı Ragbisi Spor
Kulübü lisansı alarak A takım kadrosunda yer alması gerekmektedir.
(9) Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübünün Lisansını taşıyan Kadın ve Erkek A takım kadrosundaki sporcuların
yurt dışında organize edilen resmi veya özel turnuva, müsabaka, kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer etkinlikler
gibi yurt dışı organizasyon giderlerinin tamamı veya kulüp yönetimi tarafından belirlenen kısmı, kulübün
sezon başındaki mali kurul toplantısına istinaden kulüp bütçesine bağlı olarak sezon başında belirlenir. Bu
destekten yararlanacak sporcuların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
I.
Sporcunun, mazeretli ya da mazeretsiz müsabaka tarihine kadar yapılan antrenmanlara
%90 oranında katılım sağlaması gerekmektedir.
II.
Sporcunun; kulübün dahil olduğu veya organize ettiği turnuva, müsabaka, kamp, eğitim
çalışmaları, sosyal sorumluluk organizasyonları ve diğer çeşitli etkinliklere katılım göstermesi
gerekmektedir.
III.
Sporcunun performansı; baş antrenör tarafından, sporcuların gelişimleri dikkate alınarak
belirlenen limitlerin altına düşmemelidir. Bu performanslar belirli dönemlerde yapılan testler ile
ölçülür.
IV.
Sporcu aidatlarının son 1 yıl içerisinde düzenli olarak ödenmiş olması gerekmektedir. (Bu
madde aidattan muaf olan sporcular için geçerli değildir)
V.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirtilen disiplin
kurallarına, sporcu ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
(10) Kulüp Yönergesinin 9. maddesinin 9. bendi Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü Lisansı taşımayan (anlaşmalı
kulüp lisansı taşıyan) sporcular için geçerli değildir. Sporcuların ilgili maddeden yararlanabilmesi için Ege
Sualtı Ragbisi Spor Kulübü lisansı alarak A takım kadrosunda yer alması gerekmektedir.
Madde-10 Antrenman
(1) Sporcuların çalışma grupları, çalışma gruplarındaki sporcu sayısı, takım kadrolarının belirlenmesi baş
antrenörün sorumluluğundadır.
(2) Çalışma gruplarının sayısı ve grup sporcu sayısı ile grupların çalışma saatleri kulübün olanakları ve
çalışma gruplarının ihtiyaçları göz önüne alınarak baş antrenör tarafından belirlenir.
(3) Sporcu; baş antrenör ve yönetimden onay almadan, belirlenen antrenman saatleri, antrenman metodu ve
takımı dışında çalışma yapamaz. Kulüp harici çalışma yapanlar kulüpten uzaklaştırılarak disipline sevk edilir.
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(4) Her ne surette olursa olsun ilaç kullanmak zorunda kalan sporcu veya velisi, sporcunun antrenörüne
yazılı olarak durumu bildirmek zorundadır. Sporcuların WADA (Dünya Dopingle Mücadele Teşkilatı)
tarafından her yıl resmî web sayfası üzerinden yayınlanan yasaklı maddeleri kullanması kesinlikle yasaktır.
Bu listenin takibi asli olarak sporcunun ve sporcu velisinin sorumluluğundadır.
(5) Kulüp faaliyetlerine katılmak için diğer kulüplerden gelen sporcular; ilişiksiz belgesine sahip olsun ya da
olmasın, baş antrenörün önerisi ve ayrıldığı kulübü ile yapılacak görüşmelerin yönetimce olumlu
değerlendirilmesi sonrası kulüp yönergesinin 4. maddesinde belirtilen kayıt işlemlerini eksiksiz yapması
gerekmektedir.
(6) Çalışma gruplarının antrenman programlarının gün ve saatleri; antrenmanlar için kullanılmakta olan
tesis ile yapılan sözleşmeye istinaden, tesis tarafından kulübe tahsis edilen çalışma saatlerine ve imkanlarına
(havuz kulvar sayısı, saha büyüklüğü, alet sayısı vb. gibi) bağlı olarak baş antrenör tarafından düzenlenir.
Tesis ile yapılan sözleşmeler ve buna bağlı olarak Kulübe tahsis edilen çalışma saatleri ve imkanları
dönemsel olarak (yaz programı-kış programı gibi) değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler tesis ile karşılıklı
sözleşmeler imzalandıktan sonra sporcu ve sporcu velisi ile paylaşılır. Bu değişiklikler nedeniyle kaydını
sildirmek isteyen sporcu veya velisine Kulüp Yönergesinin 5. maddesinin 7., 8. ve 9. bendi uyarınca işlem
yapılır.
(7) Bir ay içerisinde yapılan toplam antrenman sayısının %20 sinden daha fazlası kulüp yönetimi inisiyatifi
altında iptal edilemez. %20 sinden daha azı kulüp yönetimi onayı ile, baş antrenörün inisiyatifinde veya
tesisten kaynaklanan durumlarda iptal edilebilir. Bayram veya resmî tatiller nedeni ile iptal edilen
antrenmanlar, toplam antrenman sayısına dahil edilmez %20 hesaplanırken dikkate alınmaz. Sezon sonu
tatili en az 1 en fazla 2 hafta olabilir. Sezon sonu tatili iptal edilen antrenmanlara dahil edilmez. Sezon sonu
tatil süresine bayram ve resmi tatiller dahil değildir.
(8) Kulüp yönetimi, baş antrenör, antrenör veya yardımcı eğitmenlerin bulunmadığı ve sporcuların kulübün
çalışma/antrenman yaptığı tesisin dışında kalan alan ve zamanlarda vuku bulan olaylar, sporcular arasındaki
ilişki ve diyaloglardan kulüp yönetimi, baş antrenör, antrenör ve yardımcı eğitmenler sorumlu tutulamaz.
(9) Kulübün çalışma/antrenman yaptığı tesiste, antrenman veya çalışmalar esnasında yaşanacak sporcu
sakatlanmaları veya vuku bulabilecek bireysel kazalar ve yaralanmalardan kulüp yönetimi, baş antrenör,
antrenör, yardımcı eğitmen, diğer sporcular, tesis ve tesis yönetimi sorumlu tutulamaz.
Madde-11 Ödül ve Ceza
(1) Antrenör ve sporcuların başarıları sezon sonunda ödüllendirilir. Ödülün kapsamı ve biçimi bütçe
olanakları göz önüne alınarak yönetimce belirlenir.
(2) Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübünün amacına ve etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sporcu,
sporcu velisi ve antrenörler Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatnamesinde belirlenen
cezalar usulüne uygun olarak verilir.
Madde-12 Etkinlikler
Kulüp; antrenörlerin, sporcuların ve velilerin bilgilendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi, birlik ve dayanışma
sağlanması amacı ile seminer, toplantı ve/veya çeşitli etkinlikler düzenler. Bu konularda velilerden yardım
istenebilir. Bu etkinliklerden Kulüp yararına gelir elde edilmeye çalışılır.
Madde-13 İhtilaf
Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek sorunları çözmeye başkan; yine de çözülmez ise Ege Sualtı
Ragbisi Spor Kulübü Yönetim Kurulu yetkilidir.
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