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       Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. I love athletes' that are clever, agile and moral 
                                                                                                                                                  M.KEMAL ATATÜRK 

                                                                                 KURALLAR 
RULES 

 Sporcu öğrenci; akranlarına, öğretmenlerine, personele, yöneticilere, koçlara ve diğer 

yetişkinlere azami ölçüde saygı gösterecektir. 

Student-athlete will show the utmost respect to peers, teachers, staff, administrators, coaches 

and other adults 

 Sporcu öğrenci, akademik ve sportif olarak kendini geliştirmek için gereken  disiplini ve çabayı 

gösterecektir. 

The athlete will demonstrate the necessary discipline and effort to develop as an academic 

and athletic student. 

 Sporcu öğrenci, antrenmanlara ve maçlara katılmakla yükümlüdür. 

Athletes are obliged to participate in trainings and matches 

 Sporcu öğrenci, kılık-kıyafet kurallarına uymakla hükümlüdür. 

Student-athlete should obey the dress code. 

 Sporcu öğrenci; alkol, uyuşturucu ve tütün gibi vücuda zararlı maddelerden uzak durmakla 

yükümlüdür. 

Student-athlete will abstain from substances that are harmful to the body such as alcohol, 

drugs and tobacco 

 Sporcu öğrenci, maç saatinden önce yazılı olarak belirtilen derslerden ve okuldan çıkış 

kurallarına uymakla yükümlüdür. 

The athlete is obliged to comply with the written rules and exit rules specified in writing before 

the match date 

 Sporcu öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde o süreç içerisinde 

antrenmanlara ve maçlara katılması mümkün olmayacaktır. 

If the athlete is suspended from the school, it will not be possible for them to participate the 

training and matches 

 Disiplin kurulu tarafından ceza alan öğrencinin suçunun niteliğine ve derecesine göre 

antrenmanlara, maçlara katılımı bir süreliğine veya sezon boyu askıya alınabilecektir. 

Students who are punished by the disciplinary board can be suspended in the form of a 

training, a betting or a length of time, depending on the nature and degree of the crime. 

 Sezon sonunda tüm spor malzemeleri ve ekipmanların teslim edilmesi gerekmektedir. Spor 

malzemelerinin ve ekipmanların zarar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk 

sporcu öğrenciye aittir. Öğrenci zarar gören malzeme ya da ekipmanın ederini ödemekle 

yükümlüdür. 

All sports equipment(s) must be delivered at the end of the season. If sports equipment(s) are 

damaged or lost, the student will be held responsible. If so, student has to pay the price of that 

equipment(s) 

 
 

 

  Student’s name & surname: ______________          Parent’s name & surname: _________________                               

   Signature: _________________                       Signature: _________________ 
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