TÜRKİYE
İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
TURKISH DEAF SPORTS FEDERATION
KADINLAR FUTSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
03-07 Ağustos 2022
Safranbolu-KARABÜK
Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye
Şampiyonası 03-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Safranbolu Spor Salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalarda FİFA Futsal oyun kuralları geçerli olup;
1-Şampiyonanın teknik toplantısı ve kura çekimi 03 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00’da Safranbolu Spor
salonunda yapılacaktır.
2-Söz konusu şampiyonaya katılacak takımlar en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar sporcu isim listelerini ve
katılımlarını belirten ek-1 formunu doldurarak sporservisi@tiesf.gov.tr adresine e-posta olarak göndermeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde kura çekimine alınmayacaklardır.
3-Toplantıya katılacak takımlar; Sporcuların 2022-2023 vizeli lisanslarını, nüfus cüzdanlarını ve bağlı
bulundukları İl Müdürlüklerince onaylı takım listelerini getireceklerdir.
4-Müsabaka isim listesinde 12 sporcu, 1 İdareci, 1 Antrenör ve 1 Tercüman yazılacaktır.
5- Müsabakalarda 01.01.1987 doğumlu ve sonrası oynayacaktır. Müsabakalarda 35 yaş üstü en fazla 2 joker
oyuncu oynatılabilir. 01.01.2007 Doğumlu ve öncesi 15 yaşından küçük sporcu oynayamaz. Müsabakalarda
oynadığı tespit edilen sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilecektir ve Kulüpleri 3-0 hükmen yenik sayılacaktır.
6-Şampiyonaya katılacak takımlar diğer takımlardan yazılı izin almak kaydıyla en fazla 5 sporcu (Lisansları
olmak şartıyla, Basketbol, Voleybol, Hentbol vb branşlar dahil olmak üzere) oynatabilirler. Yabancı sporcu
oynatılmayacaktır.
7-Müsabakalarda sporcular kesinlikle kulaklık ve işitme cihazı kullanmayacaklardır. Sahaya çıkışlardan itibaren
işitme cihazı kullanan sporcular tespit edildiğinde takım hükmen yenik sayılacaktır.
8- 03 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan teknik toplantı ve kura çekimi sonrasında, müsabakalar gruplarda
tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup; yarı final ve final formatı oluşturulacaktır.
9-Müsabaka süreleri 2X20 dakika zaman durmaksızın olup, son 2 dakika süre durdurularak oynanacaktır. Yarı
Final ve Final müsabakaları eleme usulüne göre oynanacaktır. Müsabakaların beraberliğinde 5 dakika uzayacak
yine eşitlik bozulmadığında seri penaltı atışlarına geçilerek sonuç belirlenecektir.
10-Katılan takımlardan 12 sporcu, 1 idareci, 1 antrenör ve 1 tercüman olmak üzere toplam 15 kişinin otobüs/yol
ücretleri ve harcırahları İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ödenecektir.
11-Hükmen mağlup olan takımlar ile centilmenlik dışı hareket ederek diskalifiye olan Antrenör, idareci ve
Sporculara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.
12-Dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecektir.
13-Müsabakayı yönetecek hakemler TFF tarafından mahallinden atanacak olup ödemeler TFF tarafından
yapılacaktır.
14-Müsabakalarla ilgili emniyet ve sağlık tedbirleri Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından
sağlanacaktır.
Bu talimatta yer almayan konularda karar verme yetkisi Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna aittir.

