2018-2019 ROZET YÖNETMELİĞİ
2011-2012 sezonundan itibaren, İbrahim Kutluay Basketball Academy’de eğitim alan
sporcularımızın bir devam programı ile kendileri için planlanan temel basketbol eğitimi ve sosyal
gelişim programında başarılarının arttırılması planlanmıştır. Bu bakımdan, her sporcu belirlenen
aylık antrenman programına göstermiş olduğu katılım sayısına göre İKBA tarafından hazırlanan bir
ROZET ile ödüllendirilmektedir.
Rozet kazanma detayları aşağıda bulunmaktadır. Tüm sporcu ve ailelerimizin bilgisini rica ederiz.
1. Tamamlanan aya ait antrenman sayısı tespit edilir.
2. İKBA, 2429 sayılı kanunda ifade edildiği gibi ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER yönetmeliği
çerçevesinde 01 Ocak ve dini bayramların 1. günü hariç her tatil günü hizmet vermeye devam
etmektedir. Yoklamalar bu esasa göre alınmaktadır.
3. Aylık antrenman sayısının tamamına katılan sporcu takip eden ayın ilk haftasında ALTIN ROZET,
1(bir) antrenman devamsızlığı olan sporcu GÜMÜŞ ROZET, 2 (iki) antrenman devamsızlığı olan
sporcu BRONZ ROZET almaya hak kazanır.
4. Hak kazanılan rozetler takip eden ayın ilk antrenmanı sonrasında yapılan mini tören ile sporcuya
takdim edilir.
5. Ayrıca rozet alan her sporcu devam ettiği gün sayısı kadar puanı kendi hanesine yazdıracak ve
sezon sonunda yapılacak değerlendirme için bu puanlar dikkate alınacaktır. Bu puanlamalar 3 ayda
bir sporcuya duyurulmaktadır.
6. Her ay için geçerli olacak antrenman sayılarını İKBA kayıt sorumlularından öğrenebilirsiniz.
Örnek; Ekim 2018′de İKBA 8 antrenman yapacaktır. 8/8 katılan sporcu ALTIN, 7/8 katılan sporcu
GÜMÜŞ, 6/8 katılan sporcu BRONZ rozet almaya hak kazanacaktır.
7. Aşağıdaki durumlar için gösterilen mazeretler geçerli sayılacaktır,
A. Dini bayramların ilk günü.
B. Aile yakınlarında meydana gelen vefat.
8. Özel durumları olan sporcularımızın değerlendirmeleri,
A. Tek gün devam eden sporcular rozet değerlendirmesinin dışında tutulacaktır.
B. İKBA’da ayın ilk çalışmasının yapıldığı günden sonra YENİ KAYIT olan sporcular tüm çalışmalara
katılsalar dahi aylık toplam çalışma sayısı üzerinden değerlendirmeye tabi olacaklardır.
C. Sporcunun yoklamada gözükecek ilk antrenman günü, kayıt formuna yazılan tarih ve ailenin
imzası ile resmiyet kazanır.
9. Puan cetveli, antrenman sayısı ve devam günlerinin takibinde İKBA’nın yoklama kayıtları esastır.
Bu programı destekleyen en önemli unsur sporcu sağlığı ve eğitimi olacaktır. Bir sporcunun ilk
dikkat etmesi gereken konu sağlığıdır. Diğer taraftan başarılı sporcu eğitimli olur. Ders başarısı
yüksek sporcular sahada da büyük başarılar elde ederler.
Saygılarımızla..

