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TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BASKANLIĞI            

                                    TÜRKİYE GENÇLER VE BÜYÜKLER ATLETİZM ŞAMPİYONASI 
                                                                     YARIŞMA TALİMATI 

 

YARIŞMA YERİ MERSİN NEVİN YANIT ATLETİZM KOMPLESKİ 

YARIŞMA TARİHİ 12-13 Şubat 2022 

TEKNİK TOPLANTI YERİ VE 

SAATİ 

12 Şubat 2022 Saat: 09:30  

Nevin Yanıt Atletizm Kompleski 

YARIŞMA BAŞLAMA SAATİ Yarışmalar teknik toplantı sonrası başlayacaktır. 

KAYITLAR 
Kayıt Formu 04 Şubat 2022 günü mesai bitimine kadar 

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

KATEGORİSİ Büyükler - (U20) Gençler 

 

GENEL KONULAR  

  

1. Yarışmalar, IAAF yarışma kurallarına ve ICSD (Uluslararası işitme Engelliler Spor Komitesi) 

yarışma kurallarına ve bu statüde belirtilen özel hükümlere uygun olarak organize edilecektir. 

2. Yarışmalara doğum yılları aşağıda belirtilen sporcular katılabilirler; 

  

2002 doğumlular ve daha büyük doğumlular Büyükler kategorisinde yarışabilir. 

2003-2004 doğumlular Gençler (U20) ve Büyükler kategorisinde 

yarışabilirler. 

2005-2006 doğumlular  Çekiç hariç diğer branşlara katılabilirler. 

2007 doğumlular ve daha küçükler  Yarışmalara katılamazlar. 

 

3. Sporcular yarışmalara 2022 yılı vizeli işitme engelli lisansları ile katılacaklardır. Kulüp veya 

ferdi lisansını ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacaktır. Lisansını ibraz edemeyen hiçbir 

sporcunun protestolu yarışmasına izin verilmeyecektir.  

4. Bir sporcu en fazla iki (2) branşta yarışabilecektir.   

5. Kayıtlı olduğu programdaki ilk branşa katılmayan sporcu, kayıtlı olduğu sonraki branşlarda 

yarışma hakkını kaybeder. Ancak, geçerli sebeplerle (doktor raporu, vs.) yarışa katılamamış 

sporcuların durumu hakkında kararı organizasyon komitesi verecektir.  

6. Yarışma Olimpiyat öncesi seçme niteliği taşımaktadır. Milli takım, ICSD (Uluslararası işitme 

Engelliler Spor Komitesi) açıklamış olduğu olimpiyat katılım barajları geçen sporculardan 

oluşacaktır. 2021 yılında Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası ve Türkiye Atletizm 

Federasyonunun düzenlemiş olduğu resmi yarışmalarında yapılan performanslar da 

değerlendirmeye alınacaktır.    

7. Yarışmaların kayıtları, bu statünün ekinde yer alan formu doldurularak, yukarıda belirtilen tarihe 

kadar e-mail adresine gönderilmesiyle yapılacaktır. Kayıt formu eksiksiz ve büyük harflerle 

doldurulmalıdır. Teknik Toplantı’ da teyit edilmeyen kayıtlar iptal edilecektir. Bu nedenle Teknik 

Toplantıya katılmak zorunludur. Yarışma günü yeni kayıt alınmayacak ve /veya yarışma değişikliği 

yapılmayacaktır. 
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8. IAAF Kural: 144 1.(b) Medikal Delege veya resmi sağlık görevlisi tarafından söylendiği/istendiği 

takdirde sporcu yarışmadan çekilecektir. 

9. Müsabakalarla ilgili Emniyet Sağlık tedbirleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 

yapılacaktır. 

10. Yarışmalara katılan sporcu, antrenör ve temsilcilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İşitme 

Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı tarafından önerilen Covid-19 ile ilgili 

talimatlara mutlaka uymaları gerekmektedir. 

11. Yarışmaya katılan sporcuların yarışma öncesinde ve sonrasındaki sağlık durumlarının takibi ile 

ilgili sorumluluk antrenör ve temsilcilere aittir. Covid-19 semptomlardan herhangi birinin belirtisini 

gösteren sporcular yarışma alanına alınmayacaktır. 

12. Sporcuların yarışma ilinde mümkün olan en kısa süre kalacak şekilde, geliş ve dönüş 

planlamalarını yarışma gününe göre antrenör ve temsilcileri tarafından yapılacaktır. 

13. Milli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz Oyunlarına 

katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. 

14. Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında yarışma alanında uygulanacak olan kurallara 

uymak zorundadır. 

15. Tribünlerde bulunan temsilci, antrenör ve sporcuların sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli 

olarak oturmaları gerekmektedir. 

16. Sporcuların çağrı odası geçişleri sırasında maskeleri takılı olacaktır. Yarışma alanına girişleri de 

sosyal mesafeye uygun olarak görevli eşliğinde yapılacaktır.  

17. Isınma ve yarışma alanlarına sporcu ve ilgili görevlilerin dışındaki kişilerin girişleri 

engellenecektir. 

18. Yarışma günleri ısınma alanı antrenman amaçlı olarak kullanılmayacak ve sporcular yarışma 

saatlerine uygun olarak ısınma alanında yoğunlaştırmayacak şekilde kullanacaklardır. 

19. Yarışma alanında ısınma ve egzersiz amaçlı bulunan sporcuların dışındaki tüm görevliler maske 

takmak zorundadır. 

20. Covid-19 tedbirleri kapsamında sporcuların kendi atma aletlerini yarışmalara getirmesi özellikle 

önerilmektedir. Yarışmalarda kendi atma aletleri ile yarışacak olan sporcular, malzemelerini 

yarışmanın başlamasından iki saat önce Teknik Direktöre teslim etmeleri gerekmektedir. 

21. Atma malzemelerini her atış sonrasında taşıyacak görevliler eldiven takmalı ve sektöre 

kurulacak olan dezenfektan noktalarında, atma aletlerinin dezenfektasyon işlemleri görevli 

hakemlerin kontrolünde yapılmalıdır. 

22. Sporcuların yarışma alanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket etmeleri, atış ve 

atlayış sıralarını sosyal mesafeye uygun olarak beklemeleri görevli hakemler tarafından 

sağlanacaktır. 

23.Koşu yarışmaları sonrasında, sporcular yarışmayı tamamladığında hemen yanlarına 

yaklaşılmayacaktır. 

24. Sektör içerisinde alınan tedbirlere uyulmasının takibi Başhakemler tarafından yapılacaktır. 

25. HES kodu olmayan sporcu, antrenör ve temsilciler yarışma alanına alınmayacaktır. HES 

Kodları ile ilgili sorumluluk sporcunun antrenör ve temsilcisine aittir. Riskli grubunda olan 

sporcular yarışmaya getirilmeyecek ve bu durumun takibi antrenör ve temsilciler tarafından 

yapılacaktır. 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. 

       

 TEKNİK KONULAR 

 

1. 100m ve 200m, yarışmaları katılım sayısı dikkate alınarak seçme ve final veya doğrudan final 

olarak koşulacaktır.  

2. Atma branşları ile uzun atlama yarışmalarında, sporcu sayısının 8’den fazla olması durumunda 

tüm sporcular üç (3) hak kullanacak, üç haktan sonra en iyi ilk sekiz (8) dereceyi yapan sporculara 

üç hak daha verilecektir. 
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3. Yarışmalarda kontrol odası uygulaması yapılacaktır. Sporcular kontrol odasına yarışma 

saatinden, koşularda 20 dakika, atma ve atlamalarda 30 dakika önce alınacaklardır. 

4. Atma branşların da, kendi malzemeleri ile yarışacak olan sporcuların malzemelerini, yarışmanın 

başlamasından iki (2) saat önce teknik direktöre imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.   

5. Katılacak sporcuların göğüs numaraları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 

sağlanacaktır.  

6. Yarışmalarda yüksek atlama branşın da başlama ve ara yükseltme dereceleri aşağıda 

belirtilmiştir. Ancak yarışmalar esnasında son üç sporcunun anlaşması halinde çıta yüksekliği 

değiştirilebilir. 

 

Yüksek Atlama Kadınlar (U20-Gençler/Büyük) 

1.20 +5 →1.40 +3 

 

Yüksek Atlama U20 Erkekler 

1.30 +5 →1.50 +3 

 

Yüksek Atlama Büyük Erkekler  

1.40 +5 →1.60 +3 

 
 

7. Atma Branşlarında Uygulanan Kilolar 

 

KATEGORİ GÜLLE DİSK ÇEKİÇ CİRİT 

Kadınlar  4kg 1kg 4kg 600gr 

U20 Erkekler 6kg. 1,750kg 6kg 800gr 

Büyük Erkekler 7,260kg 2kg 7,260kg 800gr 

 

8. Türkiye İşitme Engelliler  (U20) Gençler/ Büyükler Atletizm Şampiyonası Yarışma Branşları 

 

KADINLAR ERKEKLER 

1. Gün 2. Gün 1. Gün 2. Gün 

100m 200m 100m 200m 

400m 800m 400m 800m  

1500m 5000m 1500m 5000m  

3000m Çekiç Atma 3000m Gülle Atma 

Gülle Atma Disk Atma Çekiç Atma Cirit Atma 

Cirit Atma Uzun Atlama Disk Atma Yüksek Atlama 

Yüksek Atlama  Uzun Atlama  

 

 

 

MALİ KONULAR 

          

1. Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası Yarışma Statüsünde yer alan harcırah 

derecelerini Şampiyona da geçen sporcuların harcırahları, Türkiye İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu Başkanlığı tarafından ödenecektir. 
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2. Yarışmaya katılacak bütün sporcular, temsilci ve antrenörler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

müracaat ederek İl Müdürlükleri tarafından imzalı tek kafile listesi ile yarışma yerine 

geleceklerdir. Alacakları isim listelerinin bir kopyasını Federasyon Görevlisine (Mutemedine) 

vermeleri gerekmektedir (Silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmış listeler kabul edilmeyecektir). 

3. Yarışmalarda federasyon teknik kurulunun belirlemiş olduğu baraj geçme derecelerini başarı ile 

yapan sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 

ödenecektir. 

4. Yarışmalara 1 ile 3 sporcu arasında katılan kulübün 1 Antrenörü veya 1 idarecisine, 4 ve daha 

fazla sayıda sporcu ile gelen kulübün 1 İdareci ve 1 Antrenörüne (toplam 2 kişi) statüde 

belirlenen barajı geçmeleri halinde ödeme yapılacaktır. Baraj geçilememesi durumunda ilk üçe 

harcırah ödenecektir. 

5. Yarışmaya iştirak edecek kafilelere yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun illerden 

istemiş olduğu uygulamadaki en son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır. 

6. Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ile antrenör ve temsilcilerin kanuni harcırahları 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin 

(5). maddesi, (c) bendi doğrultusunda bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin 

bütçe imkanları dahilinde (Resmi yarışma sonuçlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim 

etmeleri kaydı ile) ödenebilecektir. Yarışmalar sonucunda branşlarında ilk 3’e giren sporculara 

(kadın-erkek) madalyaları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından 

verilecektir. 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  

1. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen yarışmaların tüm 

sorumluluğu, yarışma Statüsünün yayımlandığı andan itibaren Türkiye İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilen organizasyon komitesindedir. Yarışma 

statüsü ile ilgili anlaşılmayan konular ve yarışmalar sırasında meydana gelen tüm teknik 

konulardaki anlaşmazlıklar Organizasyon Komitesi tarafından çözümlenecektir. 

 

 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HARCIRAH BARAJ GEÇME DERECELERİ 

 
BÜYÜK ERKEK (U20)GENÇ ERKEK  BÜYÜK KADIN (U20) GENÇ KADIN 

11.70 12.70 100 m 14.50 15.50 

25.20 26.20 200 m 30.20 32.20 

53.10 56.10 400 m 1:06.00 1:12.00 

2:15.00 2:25.00 800 m 2:40.00 2:50.00 

4:30.00 4:40.00 1500 m 5:25.00 5:35.00 

16:10.00 18:10.00 5000 m 20:00.00 23:00.00 

10:00.00 11:00.00 3000 m 12:00.00 13:00.00 

1.55 1.45 Yüksek Atlama 1.40 1.30 

6.20 5.80 Uzun Atlama 4.40 4.20 

11.00 10.50 Gülle Atma 09.00 08.00 

35.00 32.00 Disk Atma 30.00 26.00 

43.00 40.00 Çekiç Atma 36.00 30.00 

44.00 40.00 Cirit Atma 27.00 24.00 

 
 Tüm kulüplere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim. 

Kerim VURAL 
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

 

 
 
 
 


