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TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU 

 ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç  

Madde 1–(1) Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak 

antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

 Kapsam 

Madde 2–(1) Bu Talimat, Çim Hokeyi ve federasyona bağlı spor dallarındaki antrenör 

eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar. 

 

   Dayanak  

Madde 3–(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye 

Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

   Tanımlar  

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  

Genel Müdür   :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,  

Daire Başkanlığı                 :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, 

Daire Başkanı    :Spor Eğitim Daire Başkanını, 

Federasyon   :Türkiye Çim Hokeyi Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı            :Çim Hokeyi Federasyon Başkanını,  

Yönetim Kurulu  :Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

          Antrenör   :Çim Hokeyi spor dalında eğitim gördüğü kademedeki 

programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için federasyondan belge alan, 

sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak 

yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve 

yetkisine sahip olan kişiyi,                                             

Eğitim Programı  :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri 

ile bu programdaki dersleri,  

Bilimsel Spor Aktivitesi       :Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini 

İfade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

  

Kurs düzenleme  

Madde 5–(1) Antrenör eğitim kursları ve seminerler federasyonun, Çim Hokeyi  ile 

ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarının antrenör gereksinimleri esas alınarak, Federasyon 

tarafından düzenlenir.  

(2) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan ve antrenör denklik işlemlerinden 

Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı alınır. 

 

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar  

Madde 6–(1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki 

şartlar aranır: 

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak  (İlk üç kademe için geçerli olup, Milli 

sporcularda öğrenim şartı aranmaz, Milli sporcular için en fazla dört kademeye kadar 

yükselebilirler, beşinci kademe için üniversite mezuniyeti şartı vardır). 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul 

olmamak, 
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c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas gibi yüz kızartıcı  

ve ya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve 

haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.  

d) 18 yaşını doldurmuş olmak , 

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre, son 

üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplam bir 

yıldan fazla ceza almamış olmak. 

(2) Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; Çim 

Hokeyi branşında Milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek 

öğrenim kurumları ile diğer üniversite  ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini 

belgelemek, en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır. 

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan istenecek belgeler Federasyon tarafından 

saptanır.  (Ek-1) 

 Antrenör sınıflandırılması 

 Madde 7–(1)  Antrenörler  beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

a) I. Kademe, (Yardımcı Antrenör). 

b) II. Kademe, (Antrenör). 

c) III. Kademe, (Kıdemli Antrenör). 

d) IV. Kademe, (Baş Antrenör). 

e) V. Kademe, (Teknik Direktör). 

 

          Görev alanları  

Madde 8–(1) Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki belirtilen yaş 

gruplarında  görev yaparlar: 

a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni 
baĢlayanlarda, 

b)II. Kademe (Antrenör): 10,12 ve 14 yaĢ altı  kategorilerinde, 
c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): 16 ve 18 yaĢ altı kategorilerinde ve Milli Takımlarda, 
d)IV. Kademe (BaĢantrenör): 21 yaĢ altı, büyükler kategorisinde ve Milli Takımlarda, 
e)V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler kategorisinde ve Milli Takımlarda. 
 

 (2) Salon Hokeyi Süper Liglerinde ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarında görev almak 

için en az 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak gerekmektedir. 

(3) Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev 

alabilirler. Üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör 

görevlendirilebilinir. 

 

   Eğitim kademeleri ve kademeler arası geçiş ve terfi 

Madde 9–(1)  Antrenör eğitim kursları beş kademede yapılır.  

a) Yardımcı Antrenör (I. Kademe) kursu : Bu kademe için düzenlenen eğitim 

programını,  

b) Antrenör (II. Kademe) kursu: Yardımcı Antrenör lisansına sahip I Kademe de en az 1 

yıl üst kademe Antrenörün yanında çalıştığını belgeleyen ve en az bir Çim Hokeyi seminerine 

katılmış ve belge almış  olan antrenörlerin katılabildiği eğitim programını , 

c) Kıdemli Antrenör (III. Kademe) kursu : Antrenör(II.Kademe) lisansına sahip, en az iki 

yıl takım çalıştırdığını belgeleyen ve bu süre içinde iki Çim Hokeyi seminerine katılmış ve belge 

almış olan,  antrenörlerin katılabildiği eğitim programını, 
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d) Baş Antrenör (IV. Kademe) kursu: Kıdemli Antrenör lisansına sahip, iki yıl takım 

çalıştırdığını belgeleyen ve bu süre içerisinde üç Çim Hokeyi seminerine katılmış ve belge almış 

olan,  antrenörlerin katılabildiği eğitim programını , 

e) Teknik Direktör (V. Kademe) kursu: Baş Antrenör lisansına sahip,en az üç yıl takım 

çalıştırdığını belgeleyen ve bu süre içerisinde üç Çim Hokeyi seminerine katılmış ve belge almış  

olan   antrenörlerin katılabildiği eğitim programını,  

kapsar. 

 

Antrenör eğitim programı  

Madde 10–(1) Federasyon, kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında 

uygulanacak ders saatlerinin süresini uzatmaya (EK-2), bu programdaki derslere yeni dersler 

ilave ederek ders isimlerini değiştirmeye veya çıkarmaya yetkilidir.  

 

 Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri  
Madde 11–(1) Eğitim programında yer alan derslerde öğretim görevlilerinin 

görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; 

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim görevlileri, 

yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere 

sahip, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde 

kurumlarından izin alınmak kaydı ile  Federasyon tarafından görevlendirilir. 

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğretim görevlileri, öğretim elemanı unvanına 

sahip olanlar ile kıdemli antrenör, baş antrenör veya teknik direktör belgesine sahip olan kişiler 

arasından Federasyonca seçilir. 

(2) Kıdemli antrenör, baş antrenör ve teknik direktör belgesine sahip ve uzman eğitim 

görevlisi bulunmaması halinde, konusunda Federasyonca bilgisi ve deneyimi onaylanan 

eğiticilere eğitim programında görev verilebilir. 

(3) Spor dalı oyun kuralları dersi federasyona bağlı deneyimli hakemlerden biri 

tarafından verilir. 

(4) Spor dalı gözlem ve değerlendirme dersi, hakemliği bırakmış hakemler veya 

gözlemciler tarafından verilir. 

 

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya  Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim 
Kurumlarından  Mezun Olanlar 

 

Madde 12-(1). Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim 
kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Çim Hokeyi 
spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara,  I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi 

 

                   (2) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim 
kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezun olanlardan, Çim Hokeyi spor dalında ihtisasları 
(uzmanlık) ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri halinde III. Kademe (Kıdemli Antrenör) 
antrenör belgesi verilir. 

 
 

Üst Kademeye Yükselme ve muafiyet 

Madde 13–(1) 16,18 ve 21 Yaş Altı Milli Takımlarda; Avrupa Şampiyonalarında 

(Challenge, Trophy) ilk üç dereceye giren takımlardaki sporcular bir çim hokeyi seminerine 

katılmak şartıyla, I. Kademedeki özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar, 

 

                    (2) A Milli Takımlarda;  Avrupa (Challenge I-II, Trophy) ve Dünya 

Üniversiteler Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren takımlardaki sporcular bir seminere 

katılmak şartıyla, I nci kademeden muaf tutularak, II.Kademe Antrenör kursuna katılabilirler. 

 

                    (3) A Milli Takımlarda; Olimpiyat, Dünya, Şampiyonalarında ilk üç 

dereceye giren takımlardaki sporcular bir seminere katılmak şartıyla, I ve II nci kademeden 

muaf tutularak III kademe antrenörlük kursuna katılabilirler. 
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                    (4) A Milli Takımlarda; Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceye giren 

takımların antrenörlerine, Uluslararası iki çim hokeyi seminerine katılma şartı ile Teknik 

Direktör (V Kademe) belgesi verilir. 

                    (5) A Milli Takımlarda;Dünya Şampiyonalarında ve Dünya Üniversite 

Oyunlarında ilk üç dereceye giren takımların antrenörleri,I,II,III,IV kademelerden muaf 

tutularak V.Kademe Teknik Direktör  kursuna katılabilirler. 

                   (6) A Milli Takımlarda; Avrupa Şampiyonalarında (Challenge I-II, Trophy) 

ilk üç dereceye giren takımların antrenörleri I,II,III kademelerden muaf tutularak IV. Kademe 

Baş Antrenör kursuna katılabilirler. 

                    (7) 16,18 ve 21  Yaş Altı Milli Takımlarda;Avrupa Şampiyonalarında 

(Challenge, Trophy)  ilk üç dereceye giren takımların antrenörleri, I,II kademelerden muaf 

tutularak III.Kademe Kıdemli Antrenör kursuna katılabilirler. 

                    (8) EHF (Avrupa Hokey Federasyonu) veya FIH (Uluslararası Hokey 

Federasyonu) tarafından açılan antrenörlük kurslarına katılan ve başarılı olan antrenörlerin 

belgeleri, federasyona talepleri sonucunda Antrenör Denklik Komisyonu  tarafından 

değerlendirilir; Denklik Komisyonunun kararı, Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim 

Kurulunun uygun görüşü ile birlikte durumuna  uygun antrenör belgesi verilir. 

 

Kurs Yöneticisi 

Madde 14- (1) Kurs yöneticisi federasyon tarafından atanır. Kursun sonuçları ve 

talimata uygunluğundan sorumludur. 

 

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma  

Madde 15–(1)  Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı ve antrenör 

olanlar da eğitim görevlisi olarak görevlendirilebilir. 

                  (2)  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 26.11.2004 tarihli ve 

32203/181 no lu Genelgesinde belirtildiği üzere, Federasyon bünyesinde faaliyetlere katılacak 

olan yabancı sporcu ve antrenörlere çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile ilgili iş ve işlemler 

Federasyon Başkanlığınca yürütülecektir. Federasyon tarafından alınan uygun görüş yazısı, 

federasyonca yabancının çalışacağı İl Valiliğine gönderilecektir. 

 

Gelişim semineri  

Madde 16–(1)  Federasyon, her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak 

antrenör gelişim seminerleri, sempozyumu, paneli ve kongresi  düzenler. 

    

Belge verilmesi  

Madde 17–(1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, 

Federasyonca antrenör belgesi  verilir. GSGM tarafından verilen belgeler aynı kademede 

federasyona başvuru sonucu değiştirilir. 

 

Lisans verilmesi 

Madde 18–(1) Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek 

kaydıyla, Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından 

vize edilir. Vize işlemleri federasyon tarafından her yıl ekim ayı içerisinde yapılır. Vize 

işleminde, bilgi formu ile, (EK-3) antrenör bilgileri güncelleştirilir. 

       

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 

  Madde 19–(1)  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği 

veya Federasyonun Disiplin Talimatına göre, son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla 

ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin belgeleri ve lisansları, 

Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu kişilerin antrenör belgeleri ve 

lisansları iptal edilir. 

                          Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen, antrenör kurslarına katılacaklarda 

aranan koşullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu 

koşullardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin 

belge ve lisansları, Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır. 
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               (2) Üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, Yönetim 

Kurulu tarafından  geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, Federasyonun düzenleyeceği  

seminere katılması durumunda  yeniden lisans çıkarabilir. 

               (3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının açıkça suç saydığı Devletin 

ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini 

değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı, hakkında 

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları 

belgelenen antrenörlerin, antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca 

askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak antrenörlük 

belgeleri ve lisansları iptal edilir. 

    

 Sınav  ve değerlendirme 

 Madde 20–(1) Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim 

programında yer alan bütün derslerden sınava alınırlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır; 

a) Sınavlar; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Derslerin 

sınavları, ilgili öğretim görevlileri tarafından değerlendirilir.  

b) Derslere ait yazılı sınavda ders saatlerinin ağırlığına göre derslere ilişkin soru adeti, 

öğretim görevlileri tarafından saptanır.  

c) Eğitim programlarına ait bölümlerin her biri yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı 

sınavdan başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programlarının her birinin sınavlarından en 

az 60 puan alınması zorunludur. 

d)  Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten 
baĢarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin baĢarısız olduğu 
derslerden 2 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, 
baĢarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.  

 

          e)  V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor 

branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme tezini  programda 

görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini 

almaya hak kazanırlar. 
  

 Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 

 Madde 21–(1) Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarının 

değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde 

federasyon hesabına Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek itiraz bedelini yatırmak 

kaydıyla  itiraz edebilirler. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar yedi (7) gün içerisinde 

(postada geçen süre hariç) yapılır. İtirazlar otuz (30) gün içinde  Federasyon tarafından 

sonuçlandırılır. 

 

                             (2)  İtirazların haklı olması durumunda, itirazda bulunanların talebi 

halinde, itiraz bedeli iade edilir. İtiraz bedeli talep edilmediği takdirde federasyonun hesabına 

irat kaydedilir. 

     

 Devam zorunluluğu 

 Madde 22–(1) Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım gün katılmayan kursiyerlerin,  

kursla ilişikleri kesilir. Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve 

kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.   

 

Temel eğitim derslerinden muafiyet 

Madde 23–(1) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aĢağıda belirtilen durumlarda 
muafiyet hakkı verilir; 

a) Çim Hokeyi  spor dalı antrenör kursuna baĢvuran, üniversitelerin beden eğitimi veya spor 
eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer 
alan derslerden muaf tutulurlar.  

b)Kademeler itibariyle baĢka bir spor dalında antrenör belgesi olanlar,  girdikleri kurs 
tarihinden itibaren dört yıl içerisinde aynı kademede açılan Çim Hokeyi  antrenör kurslarına 
baĢvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 
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c)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna baĢvuran üniversitelerin beden eğitimi ve 

spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dıĢındaki üniversite mezunları temel eğitim 
programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden 
itibaren, 5 yıl içinde aynı derslerden muaf tutulurlar. 

 
(2) BaĢka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Çim Hokeyi 

spor dalında beĢ yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel 
eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar. 

. 
  

 

Özel eğitim derslerinden Muafiyet 

  Madde 24–(1) Çim Hokeyi spor dalında Federasyon tarafından açılmış hakemlik 

kurslarına katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler 1. kademe antrenör kurslarında oyun kuralları 

dersinden muaf tutulurlar.  

 

Yurt dışından alınan antrenörlük  belgelerinin denkliği 

   Madde 25–(1) Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu olup Ülkemizde antrenörlük 

yapanlara Yurt dışından alınan belgelerin, bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği, bu 

Talimatın 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak, antrenör adaylarının yurt 

dışında katıldığı kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde, eğitim kurulunun 

teklifi, denklik komisyonunun kararı, ve federasyon yönetim kurulunun uygun görüşü ile 

birlikte durumuna uygun antrenörlerin denkliği yapılır. 

   

 

 

 

Uluslararası antrenör semineri 

Madde 26–(1) Federasyon ile Avrupa Hokey Federasyonu ve Uluslararası Hokey 

Federasyonunun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası antrenör seminerleri,panel, 

sempozyum düzenlenebilir. 

. 

    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 27-   (1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu 

Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Yönetim Kurulunun alacağı kararlar 

doğrultusunda sağlanır. 

 

Yürürlük 

  Madde 28–(1) Bu Talimat federasyon web sayfası ve G.S.G.M. web sayfasında 

yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

    

 

Yürütme  

Madde 29–(1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Başkanı 

yürütür. 
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EK -1 

 

 

ANTRENÖR EĞĠTĠM PROGRAMI 
 

DERSĠN ADI 
I. 

KADEME 
II. 

KADEME 
III. 

KADEME 
IV. 

KADEME 
V. 

KADEME 

A.TEMEL EĞĠTĠM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMĠSĠ 4 6 6 - - 

SPOR FĠZYOLOJĠSĠ 4 8 6 20 (Z) - 

GENEL ANTRENMAN BĠLGĠSĠ 10 14 16 20 (Z) - 

SPOR VE BESLENME 4 4 4 - - 

SPOR SOSYOLOJĠSĠ - 4 4 - - 

SPOR PSĠKOLOJĠSĠ 4 6 8 10 (Z) 10 (Z) 

SPORDA YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON 4 4 5 (Z) 5 (Z) 5 (Z) 

SPORCU SAĞLIĞI  4 4 2 - - 

BĠOMEKANĠK - - 4 10 (S) 10 (S) 

SPORDA ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ 4 4 - - - 

SPORDA GENEL TEKNĠK TAKTĠK ÖĞRETĠM ĠLKELERĠ - - 4 10 (S) - 

BECERĠ ÖĞRENĠMĠ 4 4 4 2(Z) - 

PSĠKOMOTOR GELĠġĠM 6 8 - - - 

SPOR TARĠHĠ VE OLĠMPĠZM 4 2 2 2(Z) - 

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2 2 - - - 

SPORUN SOSYAL PSĠKOLOJĠSĠ, YARD. BECERĠLERĠ - - - 10 (S) 10(S) 

SPORDA ZĠHĠNSEL ANTRENMAN TEKNĠKLERĠ - - - - 10 (S) 

YETENEK SEÇĠMĠ VE ĠLKELERĠ 2 - - 10 (S) 10 (S) 

MÜSABAKA ANALĠZLERĠ VE ĠSTATĠSTĠK - - - 10 (S) - 

MOTĠVASYON TEKNĠKLERĠ VE HEDEF BELĠRLEME - - - 10 (S) - 

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENĠK YARDIM - - - 10 (S) 10 (S) 

SPOR PAZARLAMASI  - - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ VE ĠLKELERĠ - - - 10 (S) - 

B.ÖZEL EĞĠTĠM PROGRAMI 
       

 

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE 
PROGRAMLANMASI 

 - - 10 20 (Z) - 

ÖZEL KONDĠSYON ANTRENMANI VE METODLARI 2 4 6 8 (Z) 10 (S) 

MÜSABAKA YÖNETĠMĠ VE ĠLKELERĠ -        - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENĠ ARAYIġ VE 
GELĠġMELER 

- - -  4 (Z) 10 (Z) 

ÖZEL ANTRENMAN BĠLGĠSĠ 10 10 12 20 (Z) 20 (Z) 

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME - 4 - - - 

SPOR DALI OYUN KURALLARI  4 - - - - 

SPOR DALI TEKNĠK TAKTĠK 40 50 50 - - 

ÜST DÜZEY TEKNĠK ANTRENMAN - - 10 - 20 (Z) 

ÜST DÜZEY TAKTĠK ANTRENMAN - - 10 - 30 (Z) 

ÜST DÜZEY TEKNĠK TAKTĠK - - - 60 (Z) - 

KURS BĠTĠRME PROJESĠ - - -        -  Bit. Tezi 
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           EK-2 

 

                     

 

 

 

 

TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU 

 

 

ANTRENÖR BĠLGĠ FORMU 

 

TÇHF Antrenör No Bu bölümü boş bırakınız 

Soyadı, Adı   

Spor Dalı   

İl / İlçe   

İl Kodu   

Kategori 
Yardımcı 

Antrenör 
Antrenör 

Kıdemli 

Antrenör 

Baş 

Antrenör 

Teknik 

Direktör 

Lisans 

No 

Lisans tescil/vize Tarihi             

Mesleği   

Ev Adresi   

İş Adresi   

N
Ü

F
U

S
 B

İL
G

İL
E
R
İ 

Doğum Tarihi   

Doğum Yeri   

TC Vat. No   

İL   

İlçe   

Mahalle   

Cilt No   

Aile Sıra No   

Sıra No   

Ö
Z
E
L
 B

İL
G

İL
E
R

 

Ev Tel / fax   

İş Tel   

Cep Tel   

e-posta   

Eğitimi   

Yabancı Dili 

(Düzeyi)   

Medeni Durumu   

Kan Grubu   

  

 

 


