
   

TÜRKİYE 

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

TURKISH DEAF SPORTS FEDERATION 

Korkut Reis Mah. Necatibey Cad. Ankara Pasajı No:8/132Kızılay Çankaya - ANKARA 

Tel: 0312 311 08 19  Faks: 0312 311 62 14 http://www.tiesf.gov.tre.mail :bilgi@tiesf.gov.tr 
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GENEL BİLGİLER 

GRUP MÜSABAKA TARİHLERİ Mart 2022 (Katılım sayısına göre belirlenecek olup daha sonra yayınlanacaktır.) 

SON BAŞVURU TARİHİ Şampiyonaya katılacak olan kulüpler ekte bulunan taahhütnameyi 

doldurarak en geç 21 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar 

sporservisi@tiesf.gov.tr adresine mail olarak gönderecektir. 

KURA VE FİKSTÜR ÇEKİM TARİHİ VE SAATİ MUHTELİF      

 

 

TEKNİK BİLGİLER 

1. İşitme Engelliler Futbol 2. Ligi, FİFA / UEFA uluslararası futbol oyun kurallarına göre oynanacaktır. 

2. İşitme Engelliler Futbol 2. Ligine katılan takımlardan taahhütname alınacaktır. (Katılmayan kulüpler terfi ligine düşecektir.) 

3.Takımlar müsabakalara 2(iki) farklı takım forma getirmek zorundadır, forma benzerliği durumunda ev sahibi takım forma değişikliği 

yapacaktır. 

4.Takımların kafile listesi 2 yönetici, 2 antrenör, 1 tercüman ve 25 sporcu olmak üzere GSİM onaylı 30 kişi yer alacaktır. 

5.Katılım listelerine ‘’1976-2006’’ tarihleri arasındaki doğumlu sporcular yazılacaktır. 

6. TFF’de uhdesindeki liglerde (TFF- lisanslı-vizeli) oynayan futbolcular, TİESF futbol liglerinde de oynayabileceklerdir. 

 

• Bir üst lige çıkacak takımlar katılım sayısına göre belirlenecektir. 

• 2021-2022 sezonunda son sıradaki takım bir alt lige düşecektir. 

 

DİSİPLİN-CEZA BİLGİLERİ 

1 Müsabakalarda TİESF disiplin talimat kuralları geçerli olup, disiplin talimatlarına aykırı söylem ve eylemlerde bulunan veya ihraç edilen 

idareci, antrenör, sporcu, tercüman ve diğer kulüp görevlileri, hakem, gözlemci ve federasyon temsilcisinin raporuna göre disiplin 

kuruluna sevk edilirler. 

2 İtiraz bedeli 500,00’dir. İtiraz bedelini yatırmayan kulüplerin itirazları dikkate alınmayacaktır. 

 

ÖDÜL VE HARCIRAHLAR 

1 GSİM onaylı listede 21 kişiye (18 sporcu, 1 idareci,1 antrenör,1 tercüman) kanuni harcırahları ödenecek, müsabakalardan men edilen ve 

disiplin kuruluna sevk edilen kişilere ödeme yapılmayacaktır. 

2 Şampiyonada dereceye giren kulüplere TİESF’nun belirleyeceği maddi ödül, kupa ve madalya verilecektir. 

 

SAĞLIK BİLGİLERİ 

1 

Müsabakalarda TFF pandemi kuralları uygulanacaktır.  

-2 aşılı olmayanların müsabakalardan 48 saat önce PCR (covid19) Testi yaptırması mecburi olup; kafile listesinde yer alan kişilerin HES 

kodu ile aşı durumu ve pcr test sonuçları müsabakalardan önce federasyon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur. 

- Sağlık bilgilerini federasyon yetkilisine bildirmeyen kulüpler müsabakalara alınmayacaktır. 

 

 

DİĞER BİLGİLER 

Bu talimatta bulunmayan hükümlerde kararları verme ve değişiklik yapma yetkisi TİESF’a ve Futbol Lig Yürütme Kuruluna aittir. 
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