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İşitme Engelliler Büyükler Yüzme Türkiye Şampiyonası
18 - 19 Mart 2017
Ankara / Etlik Olimpik Yüzme Havuzu
1- Büyük Erkek ve Bayanlar Ferdi Müsabakalara; 14 yaş ve üzeri (2003 ve daha önceki
doğum tarihli sporcular ) katılabilirler. Bir sporcu bir seansta en fazla 2, toplamda 5 ayrı
kategoride (bayrak yarışı hariç) yarışabilir.
2- 2017 yılı vizeli İşitme Engelli spor lisansına sahip olanlar yarışabilirler.2017 vizeli lisansı
olmayan sporcular kesinlikle yarışamazlar.
3- Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyon federasyonumuzun resmi web
sayfasında (www.tiesf.gov.tr) yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 15 Mart 2017 tarihi
mesai bitimine kadar deaf.yuzme@gmail.com adresine mail olarak gönderecektir.
4- Şampiyonaya katılacak olan sporcular işitme kaybı raporunu (en az iki kulakta da 55
desibel işitme kaybı olması gerekiyor) getirmeleri gerekmektedir.
5- Resimli nüfus cüzdanına sahip olmak zorunludur.
6- İl müdürlüğünden onaylı katılım listesinin getirilmesi zorunludur.
Karışık , Serbest , Sırtüstü , Kelebek , Kurbağa Stillerinde yarışmalar yapılacaktır.
18 Mart 2017 – Cumartesi (Saat 10:00)
19 Mart 2017 – Pazar (Saat 10:00)
(Sabah Seansı)
(Öğleden Sonra Seansı)
400 m. Karışık (B/E)
200 m. Serbest (B/E)
100 m. Serbest (B/E)
100 m. Kurbağa (B/E)
200 m. Sırtüstü (B/E)
100 m. Kelebek (B/E)
50 m. Kelebek (B/E)
800 m. Serbest (B)
4x100 m. Karışık (B/E)
18 Mart 2017 – Cumartesi (Saat 15:00)
19 Mart 2017 – Pazar (Saat 15:00)
(Sabah Seansı)
(Öğleden Sonra Seansı)
200 m. Kelebek (B/E)
400 m. Serbest (B/E)
50 m. Kurbağa (B/E)
100 m. Sırtüstü (B/E)
50 m. Sırtüstü (B/E)
200 m. Kurbağa (B/E)
200 m. Karışık (B/E)
50 m. Serbest (B/E)
1500 m. Serbest (E)
4x100 m. Serbest (B/E)
1-Kategorilerinde dereceye giren 1.2.3. sporculara Madalya verilecektir
2-Teknik toplantı 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 09:00’da yarışların yapılacağı tesis
toplantı salonunda yapılacaktır. Onaylı liste kontrolü teknik toplantı esnasında yapılacaktır.
3-Hakem Toplantısı yarış günü, yarışlardan1 saat önce yarışların yapılacağı tesiste
yapılacaktır.
4-Yarışlarda Türkiye Yüzme Federasyonu talimatları uygulanır,
5-Yarışlarda seriler yavaştan hızlıya doğru yüzülecektir.
6-Yarış havuzunda 1 çıkış ve 1 tempo kulvarı teknik toplantıda belirlenip sadece çıkış ve
tempo kulvarı olarak kullanılacaktır.
7-Her türlü itiraz yarışların başhakemliğine makbuz karşılığı 200 tl. ödenerek yapılacaktır.
İtirazın haklı olması halinde alınan ücret iade edilecek, aksi halde federasyona gelir olarak
kaydedilecektir.
8-Teknik Talimat dışında hareket etmeye çalışan ve centilmenlik dışı hareketlerde bulunan
idareci, antrenör ve sporcular hakkında cezai işlem uygulanacaktır.
9-Talimatta yer almayan konularda Yarışma Tertip Kurulu karar yetkisine sahiptir.
10-Onaylı Kafile listesinde yer almayan antrenörler görev yapamazlar.
1-Onaylı katılım listesinde yer almak ve yarışlara katılmak koşulu ile 5 sporcuya kadar, katılan illerin
veya Kulüplerin yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2-Onaylı katılım listelerinde yer almak ve yarışlara katılmak koşulu ile 6 sporcu ve üstü katılan
illerin veya kulüplerin1 idarecisine ve 1 antrenörüne ödeme yapılır.
3-Kategorilerinde ilk 6 (altı) sırayı alan sporculara ödeme yapılır.
4-Sıralamaya giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve Bağlı
bulundukları Kulüplerin İmkânları ölçüsünde ödenir.
1 Doktor veya 1 Sağlık Görevlisi (Doktor veya sağlık ekibi müsabaka başlamadan yarım saat önce
salonda hazır olacak şekilde), 1 ambulans, yeterli sıhhi malzeme ve acil müdahale ekipmanı, 10
tesis tanzim görevlisi, en yakın devlet hastanesi ile gerekli bağlantı yapılarak sakatlanabilecek
sporcuların ücretsiz muayene, tedavi, film giderleri ile gerekli emniyet tedbirleri Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğünce alınacaktır.

