TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU
KULÜP ÜYELİK VE SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER
TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Motosiklet Federasyonu BaĢkanlığına üye olmak ve
düzenlenecek yarıĢmalara katılmak isteyen Spor Kulübü ile sporcuların uyacakları usul ve
esasları kapsar.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat, Federasyona üye olmak isteyen kulüplerin üyelik iĢlemleri ve
kayıtlı Motosiklet Spor Kulüpleri adına Motosiklet yarıĢmalarına katılmak isteyen sporculara
sporcu lisansı verilmesi, tescil, vize, transfer iĢlemlerine dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları Çerçeve Statüsüne ve 03.12.2007 Tarihli ve 26719 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon
:Türkiye Motosiklet Federasyonu BaĢkanlığını,
Federasyon BaĢkanı
:Türkiye Motosiklet Federasyonu BaĢkanını,
Spor Kulübü
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil
edilmiĢ spor kulübünü,
Lisans
:Sporcunun yarıĢmalara katılabilmesini sağlamak üzere
Federasyonca verilen tasdikli belgeyi,
Tescil
:Bir sporcunun motosiklet yarıĢmalarına katılabilmesi için
Federasyona yaptıracağı kayıt iĢlemini,
Vize
:Spor yarıĢmalarına katılabilmek için lisansın her sezon
yenilenerek onaylanması iĢlemini,
Transfer
:Bir sporcunun kulüp değiĢtirmesini,
Yönetim Kurulu
:Genel Kurul’da seçilerek gelen (Asil) Türkiye Motosiklet
Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Kulüp Üyelik Şartları
Madde 5- Federasyon üyesi olmak için kulüplerin yerine getirmesi gereken Ģartlar:
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a) Kulüp tescil iĢlemlerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmıĢ
olmak,
b) Kulüp, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tescilinden 6 ay sonra aĢağıda belirtilen
evrakların bulunduğu bir dosya ile Federasyona baĢvuruda bulunmak,
1- GSGM onaylı tescil bilgi formu,
2- Onaylı Kulüp tüzüğü
3- Kulüp yönetim kurulu listesi. (Asil üyelerin TMF'den temin edecekleri bilgi forumunu
doldurmaları),
4- Yetkili kurullarının listesi,
5- GeçmiĢ etkinlikleri, gelecek programları ve tesisleri ile ilgili bir yazı,
Üyelik İşlemleri
Madde 6- Üyelik için Türkiye Motosiklet Federasyonuna baĢvuran spor kulüplerinin
dosyalarını incelemek üzere, Federasyon Yönetim Kurulunca üç kiĢilik bir komisyon
oluĢturulur.
a-) Komisyon, kulüplerin dosyalarını inceler, eksik belgeleri olanları tamamlatır.
Değerlendirme sonunda kulüp yeterli bulunup bulunmadığı bir tutanakla Federasyona bildirir.
b-) Federasyonca komisyondan gelen dosyalar üyelik için Federasyon Yönetim
Kurulunun onayına sunulur.
c-) Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra üyelik iĢlemi tamamlanmak üzere
durum kulübe bildirilir.
Üyelik Kabulü ve Aidatları
Madde 7- Yönetim Kurulu onayından sonra yanlızca bir defa ödenecek olan 500 YTL
tutarında üyelik baĢlangıç aidatı ve her yıl ödenecek olan yıllık üyelik aidatı 300 YTL.yi
Yönetim Kurulu onayını takip eden 30 gün içerisinde Federasyon hesabına yatırırlar.
(Federasyon yıllık üyelik aidatı üye kulüpler tarafından her yılın 31 Ocak tarihine kadar
Federasyon banka hesabına ödenir.) Belirlenen aidatları (Genel Kuralların yayınlandığı
tarihten itibaren) 3 ay içinde ödemeyen kulüplerin üyelikleri askıya alınır, 6 ay içinde
ödemeyen kulüplerin üyelikleri ise düĢer.
Ödeme süresi hiç bir Ģekilde o yılın 31 Aralık tarihini geçemez.
Aidatların miktarları her sezon için Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
Organizatör Kulüp Lisansı
Madde 8- Federasyona üye bir kulübün resmi takvimde yer alan yarıĢ veya etkinlik
düzenleyebilmesi ve yarıĢçı lisansı verebilmesi için Federasyondan Organizatör Kulüp Lisansı
alması zorunludur.
Organizatör kulüpler yarıĢla ilgili duyuru, açıklama ve basın bültenlerinde lisansı
olmayan kulüpleri tüzel kiĢilik olarak gösteremezler.
YarıĢçıları yarıĢtıkları motosikletlerin markaları ile beraber göstermek zorundadırlar.
Organizatör Kulüp Lisans ücreti 600.- YTL’dir.
Üyeliğin İptali
Madde 9- Arka arkaya iki sezon faaliyetlere katılmayan kulüplerin üyeliği iptal edilir.
Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması
Madde 10- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiĢ ve Federasyona
kayıtlı Spor Kulüpleri adına yarıĢmalara katılacak sporcuların, bu talimat hükümlerine göre
sporcu lisansı almıĢ olmaları ve bu lisanslarını her yıl Federasyona yenileterek vize ettirmeleri
zorunludur.
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Lisans İşlemleri
Madde11- Lisans alacak sporcularda, minikler branĢında 4, diğer branĢların tümünde
16 yaĢını bitirmiĢ olmak kaydıyla aĢağıdaki belgeler aranır.
a) ReĢit olmayan Sporcular için veli muvafakatı aranır. Bu belgenin mülki idari
amirliklerce veya noterce tasdik edilmesi Ģarttır. (EK: 4)
b) Kulüp sporcuları için fotoğraflı bir lisans, iki tescil fiĢi aranır. Doktor muayenesinin
lisans formuna iĢlenmesi Ģarttır. (EK: 1)
c)Lisansı çıkacak sporcuların nüfus cüzdanlarının muhtarlık veya noterden tasdikli
nüfus cüzdanı örneği,
d)Sporcular kulüplerden aldıkları Lisans ve Tescil belgelerini, tescillerinin
yapılabilmesi için dolduracak ve kulübe verecekler, kulüpte bu belgeleri federasyona
gönderecektir.
Ġhtilaf halinde federasyonca saklanan belgeler dikkate alınır. Lisanslarını kaybeden
sporcular kulübüne müracaat edecekler, Federasyondaki kayıtlar esas alınmak kaydıyla,
Federasyonca kayıt kontrolü yapıldıktan sonra tasdik iĢlemi yapılacak ve Lisans kulübüne veya
sporcuya gönderilecektir.
e)Federasyonca tescilleri yapılan belgelerden; bir tescil fiĢi federasyonda muhafaza
edilir. Bir lisans ve bir tescil fiĢi ise kulübüne verilir.
Verilecek Lisans Çeşitleri
Madde 12- Motosiklet Federasyonunca aĢağıda belirtilen lisanslar verilir.
a) Pist (Süpermoto ve Drag dallarında da geçerlidir)
Ġlgili sezonun herhangi bir tarihinde.
125 cc sınıflarında 11 yaĢ
250 cc sınıflarında 14 yaĢ
600 cc sınıflarda 16 yaĢ
1000 cc sınıflarda 16 yaĢından gün almıĢ ve alacak yarıĢçılar katılabilir.
b)Motokros (Supermoto dalında da geçerlidir.)
Minikler: 50 cc 4-12 yaĢ arası
85 cc yarı otomatik 6-14 yaĢ arası
Gençler
65 cc 6-12 yaĢ arası
85 cc 8-16 yaĢ arası
c) Enduro (Supermoto dalında da geçerlidir.)
Ġlgili sezonun herhangi bir tarihinde 17.yaĢından gün almıĢ ve alacak yarıĢçılar
d)Minikler
e) Tek yarıĢlık lisanlar.
YarıĢ günü verilebilir ve sadece o yarıĢ etkinliğinde (Juri onayı ile) geçerlidir.
Ferdi lisans verilmeyecektir.
Vize İşlemleri Sezonu ve Sezon Başlangıç Tarihleri
Madde 13- Sporcuların yarıĢmalara katılabilmesi için lisanslarını her yıl Federasyona
vize ettirmeleri zorunludur. Vize iĢlemlerinde sağlık muayenesinin lisans baĢvuru formu
üzerinde gösterilmesi zorunludur.
Vize ve sezon tarihleri 1 OCAK – 31 ARALIK’tır.
Sporcuların Transfer İşlemleri
Madde 14- Sporcuların transfer iĢlemlerinin yapılmasında aĢağıdaki hususlar dikkate
alınır.
a) Sporcu tescilli bulunduğu kulübünden iliĢiksiz belgesi ve muvafakat name almak
Ģartıyla bir sezonda bir defa transfer yapabilir.
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Kulübünde 2 yıl tescil süresini tamamlayan bayanlarda 20, erkeklerde 22 yaĢını
dolduran sporcular lisanslı olduğu kulübün iznine bakılmaksızın transfer Ģartlarını yerine
getirmek kaydıyla baĢka bir kulübe transfer olabilir.
b) Transfere hak kazanmıĢ sporcular istifa ettikleri halde kulüplerinden iliĢiksiz belgesi
ile muvafakat name alamayan sporcular, istifa dilekçelerine iliĢiksiz belgesi bedeli olan parayı
ödediklerini gösteren resmi havale makbuzlarını ekleyerek, Federasyona müracaatları halinde
transferleri Federasyonca yapılır.
c) Spor kulüpleri transfer yapmaya hak kazanan sporcular ile transferlerine müsaade
ettikleri sporcularından iliĢiksiz bedeli olarak asgari ücretin bir aylık brüt tutarının iki katı
kadar para alabilir.
d) Merkezi Sistemle Öğrenci YerleĢtirme Sınavı sonucunda veya özel yetenek sınavı ile
girilen yüksekokullar adına tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dıĢında bir ilde, fakülte veya
yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan ve bunlara resmi kayıt yaptıran sporcular transfer
mali vecibeleri de dahil olmak üzere diğer iĢlemlerini yerine getirmek kaydıyla o
yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde bir kulübe il dıĢı transfer yapabilir. Açık öğretim
Fakültesi yukarıda belirtilen Yükseköğretim kurumlarının dıĢındadır.
e) Sporcunun tescilli olduğu kulübün bulunduğu ilde üniversite veya yüksekokul
sınavını kazanması ona kulübün bulunduğu ilde transfer hakkını vermez.
f) Üniversite veya yüksek okula kayıt yaptırma nedeniyle il dıĢına transfer yapan
sporculardan taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt tarihinden
itibaren 3 ay içerisinde transfer yaptırmak zorundadır.
g) Kendi isteğiyle, öğrenim kurumundan kaydını sildirerek iliĢiğini kesen sporcular bu
tarihten itibaren 1 yıl geçmeden ve kulübün muvafakatını almadan il dıĢına transfer
yapamazlar.
h) Transfer yapacak sporcular ile tescil yapan sporcuların yaĢ düzeltmeleri kabul
edilmez. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyonun tasdik tarihi esas alınır.
ı) Nüfus cüzdanlarında gün ve ayı belli olmayan sporcuların doğum tarihleri 1 Temmuz
olarak iĢlem görür.
j) Birden fazla spor kulübüne aynı tarihte transfer isteğinde bulunan sporcuların
transferleri ceza yönetmeliği hükümlerinin uygulaması sonuna kadar yapılmaz. Cezanın
bitiminde sporcuların yeniden transfer müracaatında bulunması gerekir.
k) Transfer yapacak sporcuların sezon içerisinde takımların resmi müsabakalarında yer
alıp almadıklarına dair Federasyondan taahhütname almaları zorunludur. Taahhütname
almayan sporcuların transfer iĢlemleri yapılmaz.
n) Transferde aĢağıdaki belgeler istenir.
1- ĠliĢiksiz belgesi (EK: 4)
2- Muvafakat name (EK: 5)
3- Taahhütname (EK: 6)
4- Fotoğraflı 1 lisans (EK: 1)
5- 2 Tescil FiĢi (EK: 2)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Ülkemize Tescil-Vize Transfer İşlemleri
Madde 15- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının tescil-vize transfer iĢlemleri
her zaman yapılabilir. Ancak bu sporcuların iĢlemlerinin yapılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde bağlı bulunduğu Federasyonun izninin alınması Ģarttır.
Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize ve Transfer İşlemleri
Madde 16- Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil vize ve transfer iĢlemlerinin
yapılabilmesi için;
a) Lisans alacak yabancı uyruklu kiĢilerin tescil ve transfer iĢlemi için müracaat
etmeden önce resmi makamlardan asgari bir yıllık ikamet teskeresi, oturma izni almıĢ olmaları
zorunludur. Vize iĢlemleri için de aynı Ģart aranır.
b) Yabancı Uyruklu Sporculara kendi ülkelerindeki Federasyonun ve kulübün
müsaadesini gösterir onaylı belge olmadan lisans verilmez.
c) Yabancı uyruklu sporcuların tescil vize ve transfer iĢlemlerinde süre yoktur.
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d) Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil iĢlemi yaptıktan sonra baĢka bir ülkede
tescili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu sporcuların bu durumu tespit edildiğinde lisans ve
tescil iĢlemleri iptal edilir. Ġptal tarihinden itibaren 1 yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil ve
transfer iĢlemi yapılmaz.
e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi
müsabakalarına katıldıkları tespit edilen yabancı uyruklu sporcular bu durumlarının
belgelenmesi halinde, Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir. Ancak kendi milli takımlarında yer
almaları bu hükmün dıĢındadır.
f) Yabancı uyruklu sporcuların belgeleri kulüpleri tarafından eksiksiz olarak tasdik
edilmek üzere Federasyona gönderilir.
Silahlı Kuvvetlere Katılan Sporcuların Uyacakları Esaslar
Madde 17- a) Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil
kulüplerde tescilli bulunan erbaĢ ve erler, askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri
okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve
Silahlı Kuvvetler ġampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle iliĢiği dondurulur.
b) Silahlı Kuvvetlerin çeĢitli kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve
sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler.
c) Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara
katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis
olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve
süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak baĢka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında
transfer hükümleri uygulanır.
d) Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarıĢmalarda taahhütname aranmaz.
e) Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer iĢlemleri yapılır. Ancak terhis
olmadan oynayamazlar. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarıĢmalarda taahhütname
aranmaz.
Birleşen ve İsim Değiştiren Spor Kulüplerin Sporcuları
Madde 18- BirleĢen veya ismini değiĢtiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar. Bu
sporcular birleĢen veya ismini değiĢtiren yeni kulübün sporcusu olurlar.
Kapanan veya Branşı Kapatılan Kulüplerin Sporcuları
Madde 19- Kapanan veya branĢı kapatılan sporcular o sezon içerisinde kulübün adına
herhangi bir yarıĢmaya katılmamıĢ ise serbest kalır. Eğer kulübü adına yarıĢmıĢ ise sezon
sonuna kadar baĢka bir kulübe tescil yaptıramaz.
Tescil Fişleri Bilgilerin Doldurulması ve Doğruluğu
Madde 20- Tescil fiĢleri hakikate uygun olarak doldurulacaktır. Türk vatandaĢı
olanların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya tasdikli örnekleri, yabancıların ise pasaport veya
ikamet teskerelerine uygun olarak doldurulması ve bunların Federasyon tarafından görülmesi
zorunludur. Gerçek dıĢı belgelerle tescile sebep olanlar hakkında gerekli cezai iĢlemler yapılır.
Kimliklerini doğru bildirmeyen sporcuların tescilleri iptal edilerek bir yıl süreyle
tescilleri yapılmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 21- Bu Talimatta yer almayan hususlar Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Yürürlük
Madde 22- Bu Talimat Yönetim Kurulu kararı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
ve Federasyon Internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu BaĢkanı yürütür.
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EK – 1
Sporcu Lisansı
Ön Yüzü

Arka Yüzü
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Ek-2
KULÜP LOGOSU

KULÜP LOGOSU

*2008 YARIŞÇI LİSANS BAŞVURU FORMU*
1-) YARIŞÇININ
FOTOĞRAF 3 ADET
YARIŞACAĞI DAL
VE SINIF

A

B

C

MOTOKROS -SM

A

B

C

ENDURO - SM

A

B

C

:. PİST -DRAG -SM

GENÇ
LEER
ATV
Ç

MOTOR MARKASI VE CC:…………………………………………………..
KULÜBÜ
:.......................................................................
ADI
:.......................................................................

MİNİKLER

YARIŞÇI NO

FOTOKOPĠ VE
POLAROĠD
FOTOĞRAF
KABUL
EDĠLMEYECEKTĠR.

TMF LİSANS

NO
SOYADI

:......................................................................

T.C KİMLİK NO

:…………………………………………………….

DOĞUM YERİ /TARİHİ

:………………..G............../A............../.Y..........

KAN GURUBU

:.......................................................................

MESLEĞİ

……………………………………………………

İRTİBAT NUMARALARI

: İş

(0.........)................................................... Cep.(0..........)........................................

: Faks (0...........)........................................
(0........).....................................................Ev
E.MAİL ..........................................................................................................................................
ADRES ........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________________
________
2-) YABANCI TÂBİYETİNDE İSE PASAPORT VEYA İKAMET TESKERESİNİN TARİH VE NUMARASI
No ......................
3-) VELİ MUVAFAKATNAMESİ :

Noter ..................

Tarihi...................
Tarihi....................

SPORCUNUN ADI SOYADI VE İMZASI
YARIŞIŞÇI 18 YAŞINDAN KÜÇÜKSE VELİSİNİN ADI SOYADI VE İMZASI
4-)YARIŞLARA GİRMESİNE SIHHİ BİR ENGEL YOKTUR.
DOKTORUN ADI
ONAYI
DİPLOMA NO
TARİH
İMZA VE KAŞE

……………………………..
………………………………

:.........................................................................

KULÜBÜN

:.........................................................................
:.........................................................................
:.........................................................................

Kulüp kaşe ve
Başkan imzası

5-) LİSANS ŞARTLARI
1-

Lisans sahibi yarışçı sadece TMF’ nin onay verdiği yarışlarda yarışabilir.

2-

Lisanslı yarışçılar TMF’ nin tüm kurallarını bilmek ve uygulamak zorundadırlar. (Kural kitabı yanında
bulundurmalı)

3- Lisans sahibi, TMF’ nin öngördüğü tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. Aksi
davranışlarda bulunanların lisansları iptal edilir.

TMF
kaşesi
imza

FEDERASYONCA TESCİL EDİLMİŞTİR......../......./ 2008 Lisans ücreti 180.YTL / Genç:100.-YTL /Mini:75YTL’ dir.
Lisans formu ile getirilmesi gereken evraklar : 1) Kimlik Fotokopisi 2) Banka dekontu 3) Doktor Raporu
Banka Hesabı: TMF Garanti Bankası / Ankara - Anafartalar Cd Şb–711 / Hesap no: 6299608
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Onay
ve

EK – 3

TARİH:…./…/…

VELİ MUVAFAKATNAMESİ

SPORCUNUN
ADI VE SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
VASĠ ADI SOYADI

:
:
:
:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Oğlum / Kızım………………………………’nın
………………….Spor Kulübüne Tescil veya Transfer yaptırılmasına ve lisansını Vize
ettirmesine muvafakat ediyorum.

TASDİK OLUNUR

VELİ VEYA VASİSİ
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EK – 4

TARİH:…./…/…

İLİŞİKSİZ BELGESİ

SPORCUNUN
ADI VE SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
VASĠ ADI SOYADI

:
:
:
:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Kulübümüz Sporcularından …………………’nın
Kulübümüzle iliĢiği kesilmiĢtir.
ĠĢbu iliĢiksiz belgesi sporcunun isteği üzerine verilmiĢtir.

TASDİK OLUNUR
Türkiye Motosiklet
Federasyonu BaĢkanı
(Ġmza ve Mühür)

KULÜP BAŞKANI
(Ġmza ve Mühür)
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EK – 5

TARİH:…./…/…

MUVAFAKATNAME

SPORCUNUN
ADI VE SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
VASĠ ADI SOYADI

:
:
:
:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Kulübümüz Sporcularından …………………..…’nın
dilediği Spor Kulübüne transfer yapmasına kulübümüz muvafakat etmiĢtir.
ĠĢbu iliĢiksiz belgesi sporcunun isteği üzerine verilmiĢtir.

TASDİK OLUNUR
Türkiye Motosiklet
Federasyonu BaĢkanı
(Ġmza ve Mühür)

KULÜP BAŞKANI
(Ġmza ve Mühür)
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EK – 6

TARİH:…./…/…

TAAHHÜTNAME

…………………….Ġlinizden ………………. Ġline transfer olacağımdan 20.. / 20..
Sezonunda …………………….. Ġlinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen resmi
müsabakalara iĢtirak etmedim.
Aksi sabit olduğu taktirde verilecek cezayı peĢinen kabul ediyorum.

SPORCUNUN
ADI SOYADI
(ĠMZASI)

TASDİK OLUNUR
Türkiye Motosiklet
Federasyonu BaĢkanı
(ĠMZAVE MÜHÜR)
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