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Müsabakanın Adı Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası 

Müsabakanın Tarihi 26 Ocak 2022 

Müsabakanın Yeri Kütahya Toki Akkent Yüzme Havuzu 

 
 
 
 

 
Müsabaka 

Kategorileri 
Disiplinleri 

 

Erkek ve Kadınlar Ferdi Müsabakalara;  
09-12 yaş minik kategorisi (2010-2016 yılları arası doğumlular) 
12-16 yaş yıldız kategorisi (2006-2009 yılları arası doğumlular) 
16 yaş ve üzeri (2005-1984) katılabilirler. Bir sporcu bir seansta en fazla 2, toplamda 4 ayrı 
kategoride yarışabilir. 
 
 (Saat 10:00) (Sabah Seansı)  
50 m Serbest   (Erkek/Kadın) 
100 m Kurbağa (Erkek/Kadın) 
50 m Sırtüstü (Erkek/Kadın) 
100 m Kelebek (Erkek/Kadın)   
200 m Serbest (Erkek/Kadın) 
 (Saat 14:00) (Öğleden Sonra Seansı)  
50 m Kelebek (Erkek/Kadın) 
100 m Sırtüstü (Erkek/Kadın) 
50 m Kurbağa (Erkek/Kadın) 
100 m Serbest (Erkek/Kadın) 
200 m Karışık   (Erkek/Kadın) 

 
Şampiyona 

Tertip Komitesi 

1- Branş Sorumlusu 
2- Branş Başhakemi 
3- Federasyon Yetkilisi 

UYARI  Milli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz Oyunlarına 
katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. 

 
 

Teknik Toplantı ve 
Kura Çekimi 

Şampiyonanın Teknik toplantısı 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09:00’da Kütahya Toki 
Akkent Yüzme Havuzunda yapılacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından 
onaylanan liste kontrolü teknik toplantı esnasında yapılacaktır. Teknik toplantıya her 
kulübü veya ili temsilen 1 idareci veya 1 antrenör katılmak zorundadır. Ancak idarecisi veya 
antrenörü gelmeyen sporcuların kendileri katılabilir. Teknik toplantıya (geçerli mazereti 
olmadan) katılmayan, GSİM onaylı listeleri ile vizeli işitme engelli sporcu lisanslarının aslı 
olmayan kulüp sporcuları veya ferdi sporcular yarışmaya alınmayacaktır. 

 
Listelerin 

Gönderilmesi 

Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyonumuzun resmi web sayfasında 
(www.tiesf.gov.tr) yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 14 Ocak 2022 Cuma günü 
mesai bitimine kadar sporservisi@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. Onaylı kafile listesinde adı olmayan, ayrıca antrenörlük belgesi ve tercümanlık 
belgesi olmayanlar şampiyonada görev alamazlar.   
2. Müsabaka sırasında tüm sporcular vizeli işitme engelli sporcu lisansları ile birlikte nüfus 
cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. kimlik belgelerini göstermek zorundadır. 
3. 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. 
4. Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan katılamaz.  
5. Hakem Toplantısı yarış günü, yarışlardan 1 saat önce yarışların yapılacağı tesiste 
yapılacaktır. 
6. Yarışlarda Türkiye Yüzme Federasyonu ve ICSD kuralları ve talimatları uygulanır.  
Olağandışı bir durum karşısında başhakem ve şampiyona tertip komitesinin alacağı kararlar 
uygulanır.  
7. Yarışlarda seriler yavaştan hızlıya doğru yüzülecektir. 
8. Yarış havuzunda 1 çıkış ve 1 tempo kulvarı teknik toplantıda belirlenip sadece çıkış ve 
tempo kulvarı olarak kullanılacaktır. 
9. Müsabakalar esnasında diğer sporcular, resmi idareciler veya hakemlere yaptıkları 
sportmenlik dışı hareketler nedeni ile diskalifiye olan sporcular, antrenörler, kulüp idarecileri 
ve tercümanlar şampiyonadan men edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir. 
10.Müsabakalarda sporcular kesinlikle işitme cihazı/ koklear implantı kullanmayacaklardır. 
Kullanan sporcular tespit edildiği takdirde diskalifiye edilecektir. 
11. Kategorilerde 2 sporcu olduğu takdirde yarış yapılacaktır. 
12. Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi 
federasyonca görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir.    

http://www.tiesf.gov.tr/
mailto:sporservisi@tiesf.gov.tr


 

 

 

 

 
  

                            

 
İtirazlar 

Kulüpler 250 TL. itiraz bedelini federasyona (banka yolu ile veya ilgili mutemete) yatırdıktan 
sonra itirazlarını yazılı olarak yapacaklardır. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgili 
kulübe iade edilecektir. Aksi halde ücret federasyona gelir olarak kaydedilecektir. 

Ödüller 
Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren (1., 2., 3.) sporculara madalya 
verilecektir. 

 
 

 
 
 
 
 

Mali Bilgiler 
(Harcırah Bilgileri) 

1- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, sporcusunun müsabakalara katılıp 
tamamlaması ve kategorilerinde ilk 3 (üç) sırayı alması koşulu ile 1-5 sporcu arasında katılan 
illerin veya kulüplerin yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.  
2- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, sporcusunun müsabakalara katılıp 
tamamlaması ve kategorilerinde ilk 3 (üç) sırayı alması koşulu ile 6-12 ve daha fazla sayıda 
sporcu sayısı ile katılan illerin veya kulüplerin 1 antrenörüne ve 1 idarecisine ödeme yapılır. 
3- Şampiyonada kategorilerinde ilk 3 (üç) sırayı alan sporculara federasyon tarafından 
harcırah ödemeleri yapılacaktır.  
4- Şampiyonaya katılım şartları ve teknik bilgiler kısmında 9.maddede belirtilen durumlardan 
dolayı şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör, idareci veya tercümanların 
harcırahları kesinlikle ödenmeyecektir. 
5- Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Bağlı 
bulundukları Kulüplerin İmkânları ölçüsünde ödenebilir. 

 
 
 

      Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim. 
 
 
 
 

Kerim VURAL 
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

 
 


