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TÜRKiYE BoKS FEDERASY9ryU BOKS
ADAY HAKEM KURSU
04-05-06 MAYIS 2018 _ SAKARY;
Boks aday hakem kursu 04-05-06
Mayıs 2018 tarihleri arasında Sakarya'da
yapılacaktır. Söz
konusu kursa katılacaklarda aranu"ut ju.tıu.
u. ıri"rii.rT"lg"l.r aşağıda belirtilmiştir.

LAN S ARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak

b]

- Lise veya
|:
l8 yaşından

dengi okul mezunu olmak.
1Milli sporcularda bu şart aranmaz.
küçük. 35 1aşından btiytlk olmamak. "
1)
q, uorevlnı yapmasına engel. vücuı veya
akıl hastalığı ile malü| olmamak,
e) Taksirli.suçlar hariç. ağır hapis,veya o ,va."
i-ı"r'nrpi, ,.yuhrı afla uğramış olsalar
bile devletin ŞahsiYetine karşı işlenen suçİarla:.i.r.ilihtilu..
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iii"ii'iiıu, giui yrz kızartıcı veya şeref
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Müdürlüğü Amatör Spor Dallaiı,Ce-za
vo*,..içi 'r"'F"d".u.yon Disiplin Talimatına
göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan
fazla"ve/veya toplam
yıldan fazla ceza
almamış olmak,
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h) Kurs katılım ücreti olan l00,00,-Tl.'nin Federasyonumuzun
Halkbankası opera
Şubesinde bulunan TR 45 0001 2009 4l30 0005 oooiioi no'lu hesabına
ödenen bank]
dekontu.

isrpNi LEN BEL GELER
a) Dilekçe (İletişim bilgilerinin
b) 2 adet fotoğraf

c)

d)
e)

f)

g)
h)

belirtilmesi)

Sağlık Raporu
Adli sicil belgesi
Diploma sureti (Ash gibidir onaytı)
Gençlik Hizmetleri ve spor İl Mtidiirltığünden cezaları olmadığına dair yazı
Nüfus cüzdanı sureti
Boks branşında sporculuk yaptığını bel gelemek (varsa)

KURS PROG RAMI

04 - 05 Mayıs 2018 / 17.00 - 21.00
KURSIIN YAP ILA caĞı aoREs

06 Mayıs 2018

l

10.00

§:[ililP"TJ;,İ#xffilT,.::.İ,İflllilHrJİğ:.

iRTİBAT

:

Boks İl Temsilcisi Necd.t

ĞÜnoĞru -

Beştepeler Mah.AlparsIan Türkeş Cad.No;41 Yenimahalle

Tı

/

05322

-

17.00

j24586

ANKARA

+90 312 311 74 SBF: +90 312 324 09 27E: boksfederasvonu@hot mail.com

oil,J

Hılil itEtEŞ
Boks Feder8syoDu
GeDeı sekreteri

w: www.turkboks.qov.tr

ff-_*o_iıprp

