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Türkiye Badminton Şampiyonası
20-22 Ocak 2020
Hüsnü Tandoğan Spor Salonu / Beyçelebi Mah. Cumhuriyet Cd. No:86, 37200 Kastamonu
BÜYÜK-GENÇ 2003-1984
Tek Erkekler – Tek Bayanlar – Çift Erkekler – Çift Bayanlar - Karışık Çiftler
YILDIZ 2004-2008
Tek Erkekler – Tek Bayanlar – Çift Erkekler – Çift Bayanlar - Karışık Çiftler
MİNİK 2009-2014
Tek Erkekler – Tek Bayanlar
Şampiyonanın Teknik toplantısı ve kura çekimleri 20 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Hüsnü
Tandoğan 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 çalıştırıcı katılmak zorundadır. Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı
listeleri ile 2020 sezonu vizeli işitme engelli spor lisanslarının aslı olmayan kulüp sporcuları veya ferdi
sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyonumuzun resmi web sayfasında (www.tiesf.gov.tr) yer alan
kayıt formunu doldurarak en geç 16 Ocak 2020 tarihi saat 17:00’a kadar deafminton@gmail.com
adresine mail olarak gönderecektir.
20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 12:00’da Hüsnü Tandoğan Spor Salonunda tüm sporcu ve idarecilerin
katılımı ile yapılacaktır. Kulüp sporcuları törene kulüp eşofmanları ile katılmak zorundadır.
1. Kulüpler, iller veya ferdi sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından onaylanan
kafile listesi ile şampiyonaya katılmak zorundadır. Aksi takdirde şampiyonaya katılamazlar.
2.Müsabaka sırasında tüm sporcular 2020 yılı vizeli işitme engelli sporcu lisansları ile birlikte nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. göstermek zorundadır.
3. Müsabakalar 3 yaş kategorisinde yapılacaktır.
4. 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.
5. Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan katılamaz. Vatandaşlık işlemleri süren sporcular
Emniyet Müdürlüğü tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile katılabilir.
6. Müsabakalarda 1 Sporcu en fazla 2 kategoride müsabakalara katılabilir.
7. Seri başı olarak kuraya konulacak sporcular en son yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton
Şampiyonasında kendi kategorisinde ilk 4 e giren sporculardan ve en son milli takım kadrosunda da
bulunan sporculardan belirlenir. Son yapılan şampiyonadaki çift oyuncular değişmişse seri başı olarak
kabul edilmez.
8. Müsabakalarda sporcular ilk etapta 3 ve 4 lü gruplardan oluşacak ve grubundan ilk 2 sırayı alan
sporcular gruplarından 1.ve 2. çıkışlarına göre fikstüre yerleştirilecektir (seri başı olan sporcular grupta
yarışmadan direk fikstüre yerleştirilecektir).
9. Kategorisinde 5 ve daha az sporcu olan gruplar tek devreli lig usulüne göre maç yaparlar.
10. Müsabakalar plastik top ile oynanacak olup TİESF tarafından temin edilecektir.
11. Müsabakalarda IBF, TBF, ve ICSD (Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi) talimatları ve oyun
kuralları uygulanır. Olağandışı bir durum karşısında başhakem ve şampiyona tertip komitesinin alacağı
kararlar uygulanır. Ancak teknik konuların tek yetkili ve sorumlusu başhakemdir.
12. Müsabakalar esnasında taşkınlık çıkartarak rakibe, hakemlere veya ekip arkadaşına yaptığı
sportmenlik dışı hareketler nedeniyle diskalifiye olan sporcular şampiyonadan men edilir ve disiplin
kuruluna sevk edilir.
13. Müsabakalar ile ilgili Emniyet ve Sağlık Tedbirleri, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanır.
14. Onaylı kafile listesinde adı olmayan, ayrıca antrenörlük belgesi ve tercümanlık belgesi olmayanlar
şampiyonada görev alamazlar.
15. Müsabakalarda sporcular kesinlikle işitme cihazı/ koklear implantı kullanmayacaklardır. Kullanan
sporcular tespit edildiği takdirde müsabakadan men edilecek ve hükmen yenik sayılacaktır.
16. Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi federasyonca
görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir.
Kulüpler itirazlarını müsabaka bitiminden sonra en geç 30 dk. içinde 250 TL. itiraz bedelini federasyona
(banka yolu ile veya ilgili mutemete) yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli federasyon
görevlisine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgili kulübe iade
edilecektir. Aksi halde ücret federasyona gelir olarak kaydedilecektir.
Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcuya madalya verilecektir. Üçüncülük maçı
oynanmayacağından iki 3.’lük olacaktır. Başarı sıralamasına göre ilk 3 kulübe ve ilk 3 antrenöre kupa
verilecektir (Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara puan verilecek olup toplanan puanlarla
kulüp sıralaması oluşturulacaktır.1.’ye 100 puan, 2.’ye 80 puan, 3. ve 4.’ye 60 puan, 5.6.7.8.’lere 40 puan
şeklinde olacaktır)

Mali Bilgiler
(Harcırah Bilgileri)

1- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve tekler ve
çiftler kategorilerinde ise ilk 4 sırayı almak koşulu ile 1-4 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin
yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve
kategorilerinde tekler kategorilerinde ve çiftler kategorilerinde ise ilk 4 sırayı almak koşulu ile 5-9 sporcu
arasında katılan illerin veya kulüplerin yalnızca 2 antrenör veya 1 antrenör- 1 idarecisine ödeme yapılır.
3- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve
kategorilerinde tekler ve çiftler kategorilerinde ise ilk 4 sırayı almak koşulu ile 10 ve daha fazla sporcu ile
katılan illerin veya kulüplerin yalnızca 2 antrenör ve 1 idarecisine ödeme yapılır.
4-Şampiyonaya katılım şartları ve Teknik bilgiler kısmında 15. maddede belirtilen durumlardan dolayı
şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör, idareci veya tercümanların harcırahları kesinlikle
ödenmeyecektir.
5-Müsabakaları tamamlamak koşulu ile tekler ve çiftler kategorilerinde ise ilk 4 sırayı alan sporculara
harcırah ödemeleri yapılır.
6-Kategorisinde rakibi bulunmayan ve hiç müsabaka yapmayan sporcuların, yarışma tertip komitesi veya
federasyonun alacağı karar ile, madalyası verilir ise kanuni harcırah ödemesi de yapılabilir.
7-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya bağlı bulundukları
kulüplerin imkânları ölçüsünde ödenebilir.

Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.

Yakup Ümit KİHTİR
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı

