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Müsabakanın Adı Türkiye İşitme Engelliler Oryantiring Şampiyonası 

Müsabakanın Tarihi 10-11 Haziran 2021  

Müsabakanın Yeri Balıkesir 

Müsabaka 

Kategorileri  

ve Yaş Grupları 

Büyük Kadınlar -Büyük Erkekler  2005 ve üzeri doğumlular 

Kategori 
M 21 (Erkekler 21) 
W 21 (Kadınlar 21) 

Teknik Toplantı ve 

Kura Çekimi 

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi, Federasyonun internet sayfasında yayınlanan Yarışma 

talimatında veya Bülteni’nde yer aldığından Teknik Toplantı yapılmayacaktır.  

 

Listelerin 

Gönderilmesi 

Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyonumuzun resmi web sayfasında 

(www.tiesf.gov.tr) yer alan kayıt formunu doldurarak en geç  04 Haziran 2021 tarihi 

saat 17:00’a kadar bilgi@tiesf.gov.tr adresine mail olarak gönderecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şampiyonaya  

Katılım Şartları ve 

Teknik Bilgiler 

1.Kulüpler, iller veya ferdi sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından 

onaylanan kafile listesi ile şampiyonaya katılmak zorundadır. Aksi takdirde 

şampiyonaya katılamazlar. 

2.Müsabaka sırasında tüm sporcular vizeli işitme engelli sporcu lisansları ile birlikte 

nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. göstermek zorundadır. 

3. Müsabakalar Büyükler  kategorisinde yapılacaktır. 

4. Tertip komitesi tarafından sahtecilik yaptığı yönünde kanaat oluşan sporcu, antrenör, 

kulüp ve yöneticiler ile ilgili gerekli araştırmalar yapılacak ve sahtecilik tespit edildiği 

takdirde ilgili kişiler müsabakalara alınmayacak, ayrıca Disiplin Kuruluna sevk 

edilecektir. 

5.Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan katılamaz. Vatandaşlık 

işlemleri süren sporcular Emniyet Müdürlüğü tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile 

katılabilir. 

6.Yarışmalarda Türkiye Oryantiring Federasyonu 2020-2021 Genel yarışma talimatı 

kuralları ve ICSD talimatları uygulanır. Olağandışı bir durum karşısında başhakem ve 

şampiyona tertip komitesinin alacağı kararlar uygulanır. Ancak teknik konuların tek 

yetkili ve sorumlusu başhakemdir. 

7.Müsabakalar esnasında taşkınlık çıkartarak rakibe, hakemlere veya ekip arkadaşına 

yaptığı sportmenlik dışı hareketler nedeniyle diskalifiye olan sporcular şampiyonadan 

men edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir. 

8.Müsabakalar ile ilgili Emniyet ve Sağlık Tedbirleri, ilgili Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünce sağlanır. 

9. Onaylı kafile listesinde adı olmayan, ayrıca antrenörlük belgesi ve tercümanlık belgesi 

olmayanlar şampiyonada görev alamazlar. 

10.Müsabakalarda sporcular kesinlikle işitme cihazı/koklear implantı 

kullanmayacaklardır. Kullanan sporcular tespit edildiği takdirde müsabakadan men 

edilecek ve diskalifiye edileceklerdir. 

11.Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi 

federasyonca görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir. 

12.Orta Mesafe yarışması sporcular arasındaki çıkış zaman farkı minimum 4 dakika 

sprint yarımşarında ise 2 dakika olacaktır. Federasyon değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. 

13. Sporcular işitme cihazlarını toplanma bölgesinde, yarışma öncesi ve sonrası 

kullanabilirler. 

14. Yarışmalarda sadece Ferdi tasnif yapılacak olup Takım tasnifi yapılmayacaktır. 

15. DİSKALİFİYE NEDENLERİ 

a. Hedef noktalarına yanlış sırayla gitmek,  
b. Hedef noktalarını atlamak (Bu durumdaki sporcu varış/finish istasyonuna elektronik 

yüzüğünü okutmadan önce atladığı hedef noktasına giderek yüzüğünü okutmalı ve 
devamındaki hedeflere sırasıyla uğrayarak hatasını düzeltmiş olur),  

c. İlan edilen parkur tamamlama (diskalifiye) süresi içinde yarışmayı bitirememek,  
d. Aynı veya diğer takım sporcuları arasında yardımlaşmak, dışarıdan yardım almak, kasıtlı 

olarak beraber koşmak veya başka bir yarışmacının becerisinden yararlanmak, sürekli 

http://www.tiesf.gov.tr/
mailto:deafminton@gmail.com


başka bir sporcuyu takip etmek,  
e. Parkurda hedef yeri ya da numarası sormak, bağırmak, bir sporcunun dikkatini 

dağıtmak, bir başka sporcuya hedef yeri göstermek veya tarif etmek,  
f. Hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak, şeklini değiştirmek veya hedefi söküp atmak, 

kod numarasını değiştirmek,  
g. Yarışma esnasında telsiz ve cep telefonu gibi elektronik cihazları bulundurmak, yarışma 

kurallarına uymamak,  
h. Yanlış harita almak ve bu harita ile koşmak,  
i. SI yüzüğünü sıfırlamadan/içindeki bilgileri temizlemeden çıkış almak veya SI 

istasyonunun arıza yapması halinde zımbayı usulüne uygun kullanmamak,  
j. SI yüzüğü ile Elektronik Kontrol Merkezi arasında elektronik bilgi alışverişinin 

tamamlanamaması ve istasyon bilgi dökümünde sporcunun o noktaya geldiği belgelense 
bile sporcunun SI yüzüğü sonuç çıktısında o istasyona gelmedi görünmesi,  

k. Sporcunun haritasını kaybetmesi, haritayı varış noktasında istenen şekilde tek parça 
olarak teslim etmemesi,  

l. Sporcunun; kural dışı olarak avantaj sağlamak amacıyla, yarışma öncesinde yarışma 
bölgesi ve ambargolu alanlara girmesi, bu alan içinde ön araştırma veya haritalı 
antrenman yapması,  

m. Haritada geçilemez olarak işaretli duvar, çit, bitki örtüsü, ekili alan, meyve bahçesi gibi 
yasaklanmış ve/veya tehlikeli alanlardan, özel mülk alanlarından geçmesi,  

n. Sporcunun bitiş hedefine bastıktan sonra izin almadan parkura girmesi,  
o. Sporcunun doping yaptığının tespit edilmesi  
p. Varışta SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış olması,  
q. Sporcuların uyması gereken kurallara (madde 11) aykırı davranması durumlarında 

sporcular diskalifiye edilir, gerekli görülen durumlarda disiplin soruşturması başlatılabilir. 
2. Bu fiillerin kasıtlı ve organize bir şekilde aynı kulübün birden fazla sporcusu veya 
antrenörü veya idarecilerinden herhangi biri eliyle yapılması durumunda o kulübün tüm 
sporcuları diskalifiye edilir. 

16. Yarışma Tipi 
1 10 Haziran 2021 Perşembe 1 gün Orta Mesafe Diskalifiye Süresi 150 dakika 

2 11 Haziran 2021 Cuma 2 gün Kısa Mesafe Diskalifiye Süresi 60 dakika 

17. Çıkış zamanları, parkur mesafeleri ile hedef sayısını, arazi yapısını ve harita 

örneklerini ve arazi yerine olan ulaşım bilgilerinin İşitme Engelliler Federasyonunun 

internet sayfasında yayınlanacaktır.  

18. Yarışma göğüs numaraları ve sport ident (SI) cihazları yarışmanın birinci gün sabah 

yarışma yerinde ilgili personel tarafından dağıtılacaktır. 

19. Yarışmalarda çıkış istasyonu kullanılmayacaktır. Elektronik zaman tutma sistemi, 

birinci hedefe basıldığında devreye girer. Sporcunun süresi hesaplanırken ilan edilen 

çıkış saatinde çıktığı varsayılır ve toplam süresine eklenir. Sporcu, ilan edilen çıkış 

saatinde koridora girmekle sorumludur. federasyona gerekli gördüğü takdirde start 

istasyonu kullanabilir. 

20. 20.Pusula dışında elektronik yön belirleyici GPS gibi aletler kullanılamaz. Kurallara 

uymayan sporcular diskalifiye edilir ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

 

 

İtirazlar 

Kulüpler itirazlarını müsabaka bitiminden sonra en geç 30 dk. içinde 250 TL. itiraz 

bedelini federasyona (banka yolu ile veya ilgili mutemete) yatırdıktan sonra yazılı olarak 

yapacaklardır. İtiraz bedeli federasyon görevlisine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın 

haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgili kulübe iade edilecektir. Aksi halde ücret 

federasyona gelir olarak kaydedilecektir. 

Ödüller Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcuya madalya verilecektir.  

Mali Bilgiler 

(Harcırah Bilgileri) 

1-GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak ve yarışmanın her iki 

gününde de yarışıp yarışmayı diskalifiye olmadan tamamlayan lisanslı sporcuların iki 

gün sonunda elde ettikleri sıralamaya göre oluşacak sıralamalardan Erkeklerde en iyi ilk 

6 ya kadınlarda ile ilk 3’te yer almak koşulu ile 1-4 sporcu arasında katılan illerin veya 

kulüplerin yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır. 

2-GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak ve yarışmanın her iki 

gününde de yarışıp yarışmayı diskalifiye olmadan tamamlayan lisanslı sporcuların iki 

gün sonunda elde ettikleri sıralamaya göre oluşacak sıralamalardan Erkeklerde en iyi ilk 

6 ya kadınlarda ile ilk 3’te yer almak koşulu ile 5-9 sporcu arasında katılan illerin veya 

kulüplerin yalnızca 2 antrenör veya 1 antrenör- 1 idarecisine ödeme yapılır. 

3-GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak ve yarışmanın her iki 

gününde de yarışıp yarışmayı diskalifiye olmadan tamamlayan lisanslı sporcuların iki 

gün sonunda elde ettikleri sıralamaya göre oluşacak sıralamalardan Erkeklerde en iyi ilk 

6 ya kadınlarda ile ilk 3’te yer almak koşulu ile 10 ve daha fazla sporcu ile katılan illerin 



 

 

 

 

 
 

 

veya kulüplerin yalnızca 2 antrenör ve 1 idarecisine ödeme yapılır. 

4-Şampiyonaya katılım şartları ve Teknik bilgiler kısmında belirtilen durumlardan dolayı 

şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör, idareci veya tercümanların 

harcırahları kesinlikle ödenmeyecektir. 

5-Yarışmanın her iki gününde de yarışıp yarışmayı diskalifiye olmadan tamamlayan 

lisanslı sporcuların iki gün sonunda elde ettikleri sıralamaya göre oluşacak 

sıralamalardan Erkeklerde en iyi ilk 6 ya kadınlarda ile ilk 3’te yer alan sporculara 

harcırah ödemeleri yapılır. 

6-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya 

bağlı bulundukları kulüplerin imkânları ölçüsünde ödenebilir. 

 

 

 

Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim. 

 

 

 

Yakup Ümit KİHTİR 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

 

 


