MİLLİ SPORCU BELGESİ TALEP BİLGİLERİ
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yeniden düzenlenen “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik” 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Federasyonumuz da anılan yönetmeliğe tabi olup Yönetmelik gereği yeni bir uygulamayla
sporcuların katıldıkları yarışma türüne göre farklı sınıflarda Milli Sporcu Belgesi düzenlenecektir.
Buna göre aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda fiilen yarışan milli sporcuların katıldıkları
yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.
a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
1. Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlar,
2. Büyükler kategorisindeki Dünya şampiyonaları finalleri,
3. Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
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b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,
Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,
Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve/veya Avrupa
kupaları finalleri,
Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için
öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslar arası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.

Yürürlüğe giren Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde
şampiyonalar, turnuvalar ve diğer uluslararası faaliyetler, yarışmaların zorluk derecelerine, katılımcı ülke
sayısına, yarışmasının yapılıp yapılmaması, olimpik olması gibi önem sırasına göre A, B ve C sınıfı
olarak sınıflandırılmıştır.
Bu kapsamda A sınıfı belge almayı hak eden Milli Sporcular B ve C sınıfındaki haklardan, B
sınıfındaki belgeyi hak eden Milli sporcular C sınıfındaki haklardan talepleri halinde yararlanabilecektir.
C sınıfından belge almayı hak eden Milli Sporcular ise sadece kendi sınıfına ait haklardan
yararlanabilecektir.
Milli Sporcu Belgesi talep edeceklerden istenilen bilgi ve belgeler:
1. Milli sporcu belgesi başvuru formu ve beyanı (EK-1)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
4. Milli sporcu belgesi ödeme dekontu
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adresine gönderilecektir.
Milli sporcu belgesi talep edecek sporcularımızın müracaatlarını yukarıda belirtilen hususlar
doğrultusunda yapmaları önemle rica olunur.
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