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 Bu statü 2021-2022 Sezonu İşitme Engelliler Türkiye Kadınlar Basketbol Şampiyonasını 

kapsar. 

1-) 2021-2022 sezonu Basketbol ligleri FIBA Uluslararası Basketbol oyun kuralları ve TİESF 

Basketbol Talimatına göre oynanacaktır. 

2-) Teknik toplantıda ve müsabaka sırasında tüm sporcular vizeli işitme engelli sporcu lisansları 

ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. göstermek zorundadır. 

2-) Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında oynamak için, alt yaş 2006 yılı 

ve üst yaş sınırı 1976 yılıdır. Sporcu sezon başında başlamış olduğu yaş statüsü ile sezon 

bitimine kadar oynayabilir.(2021-2022 sezonu için 1976-2006 yılları ve arasında doğan 

sporcular oynayabilir.)  

 

3-) 2021-2022 sezonu Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında katılan 

takımlar 2 takım forma getirmek zorunda olup, forma renkleri kontrast (zıt renkler) olmak 

zorundadır. İki takımın forma renkleri aynı olması durumunda ev sahibi takım forma rengi 

seçme hakkına sahiptir. Misafir takım forma rengini değiştirmek zorundadır. 

4-) 2021-2022 Sezonu Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları 12-14 Şubat 

2022 tarihleri arasında Ankara/ Altındağ Spor Salonunda tek devreli lig müsabakası şeklinde 

yapılacaktır. Şampiyonanın Teknik toplantısı ve kura çekimi 12 Şubat 2022 saat 10:00’da 

Altındağ Spor Salonunda yapılacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından 

onaylanan liste kontrolü teknik toplantı esnasında yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulübü 

temsilen 1 idareci veya 1 antrenör katılmak zorundadır. Katılım taahhütnamesi verip, teknik 

toplantıya ve müsabakalara mazeretsiz katılmayan kulüpler 1.000.-TL ceza ödemek zorundadır. 

 

5-) 2021-2022 sezonu Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları için planlanan 

tek devreli lig takvimi katılım sayısına göre planlanarak düzenlenecektir. Basketbol Lig 

Yürütme Kurulu gerekli gördüğü taktirde müsabaka tarihlerinde değişiklik yapma yetkisine 

sahiptir.  

6-) 2021-2022 sezonu Basketbol müsabakalarında disiplin talimatlarına aykırı davranış, 

eylemlerde bulunan veya ihraç edilen kulüplerin idareci, antrenör, sporcu, tercüman, masör, 

fizyoterapist, sağlıkçı, doktor, malzemeci vb. gibi görevli kişiler hakem, gözlemci ve 

federasyon temsilcisinin tutacağı raporlara göre disiplin kuruluna sevk edilirler. 

 

7-) 2021-2022 sezonunda Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yapılacak 

itiraz bedeli 500 TL. dir. Bu ücreti yatırmayan kulüplerin itirazları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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8-) Müsabakalara gelmeden önce idareci, antrenör, tercüman ve sporcuların HES kodlarını 

temin edecektir. Tüm kafilenin 2 aşı yaptırması zorunludur. 2 aşı yaptırmayan katılımcılar 

müsabakaların başlamasından 48 saat önce PCR testi yaptıracaktır. 

9-) Takımlar kafile isim listelerini İl Müdürlüklerine onaylattıktan sonra 1 İdareci, 1 Antrenör, 

1 Tercüman ve 12 Sporcu olmak üzere toplam 15 kişiye kanuni harcırahları federasyonumuzca 

ödenecektir. Ancak disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilen kişilere, tedbirli ve cezalı 

oldukları günlerde günlük harcırahları ödenmez. 

10-) Milli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz 

Oyunlarına katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. 

 

*Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu gerekli gördüğü takdirde lig statüsünde 

değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 
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