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TYF
SPORCU
DAVRANIŞ KURALLARI 



 Türk Milli Takım’ında bulunan her sporcu bu davranış kurallarına uyacağını beyan eder. Bu davranış dizisi 
bir sporcunun takıma dahil edilmesi veya takımdan çıkartılmasını belirleyen bir dizi kural koymak amacı ile oluş-
turulmuştur. 

GÜVENLİK
Tüm Milli Takım Sporcularının fiziki güvenliğini sağlamak Türkiye Yelken Federasyonu’nun birinci önceliğidir. 

• Yarış görevlileri, organizasyon sorumluları ve diğer yetkili kişiler tarafından verilen güvenlik prosedürlerine uyun.
• Başka bir yelkencinin tehlikede olduğunu düşünüyorsanız hemen antrenör veya sorumlu yetişkini uyarın.
• Her zaman yüzdürücü yardımcısı giyin.
• Bulunduğunuz kamp ya da etkinlik alanını antrenör ya da sorumlu yetişkinden izinsiz terk etmeyin.
• Yarış veya kamp alanına seyahat ederken bir yetişkin gözetiminde veya aile tarafından yetkilendirilmiş bir  
 sorumlu ile seyahat edin.

SPORTMENLİK
KURALLAR

• Yelken yarış kuralları ve diğer spor yönetmeliklerindeki etik değerleri belirleyen maddelere uyulmalıdır.
• Her zaman sportmence davranışlar gösterilir. Kazandığında ya da kaybedildiğinde incelikle davranılır.  
• Antrenör yada sorumlu yetişkinin talimatlarına uyulur.
• Türk Yelken Milli Takımı’nı ve ülkemizi temsil ederken milli değerlerimiz doğrultusunda davranılır.
• Her zaman prosedürlere uyulur, dürüst, ahlaklı ve sportmence davranılır.
• Başkasının malı izinsiz kullanılmaz ve zarar verilmez.
• Kamp ve yarışlarda antrenörün onayı olmadan sporcu kendi teknesi dışında hiç bir ekipmana dokunmaz.
• Sporculuğa yakışmayan tabirler kullanılmaz. Kimseye hakaret edilmez.  
• Kimseyle kavga edilmez, kimseye vurulmaz ve kimseye uygunsuz şekilde dokunulmaz.
• Asla uyuşturucu, alkol ve tütün ürünlerini kullanılmaz.

TAVSİYELER
• Antrenör tarafından teknik eksikliklerin söylenmesi sporcunun iyiliği için olduğunu kabul edilir.
• Antrenman ve yarışlarda her zaman takım olarak daha iyi bir süreç geçirebilmek için olumlu davranışlar   
 sergilenir.
• Davranışlara ve giyime her zaman dikkat edilir.
• Rakiplere her zaman saygılı davranılır.
• Başkasının haklarına saygılı olunur.
• Rakiplerinize, takım arkadaşlarınıza, antrenörlere, hakemlere, velilere ve tüm diğer kişilere saygılı davranılır.  
• Irk, din, cinsiyet, kültürel farklılıklar ve fiziksel engeller üzerinden asla kimse yargılanılamaz.
• Hiç bir sözel, fiziksel ve duygusal istismara karışmayın ve başkaları yaparken asla sessiz kalmayın.
• Anlaşmazlıklar medeni ve saygılı bir davranış ile çözülür. Eğer bu şekilde çözemeyeceğinize inanıyorsanız   
 tartışmaya girmeden önce hemen antrenör ya da yetkili bir yetişkine haber verilir.
• Zorbalığa müsamaha gösterilmez. Zorbalığa maruz kalan birisi varsa bu durum hemen yetkili kişilere   
 bildirilir.
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