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Müsabakanın Yeri

İşitme Engelliler Bowling Türkiye Şampiyonası
06-07 Temmuz 2019
SAMSUN – İLKADIM BOWLİNG SALONU
1-Branş Sorumlusu
Şampiyona Tertip
2-Branş Başhakemi
Komitesi
3-Branş Teknik Delegesi
Şampiyonanın Teknik toplantısı ve kura çekimi 06 Temmuz 2019 Çumartesi günü saat
Teknik Toplantı
09:00’da müsabakaların yapılacağı salonda yapılacaktır. Onaylı liste kontrolü teknik
toplantı esnasında yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulübü temsilen 1 idareci veya 1
antrenör katılmak zorundadır.
Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyonumuzun resmi web sayfasında
Listelerin Gönderilmesi (www.tiesf.gov.tr) yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 29 Haziran 2019 tarihi mesai
bitimine kadar deaf.bowling2017@gmail.com adresine mail olarak gönderecektir. Gelen
ve Kura Çekimi
başvurular doğrultusunda kura çekimi 06 Temmuz 2019 tarihinde teknik toplantı
esnasında yapılacaktır.
1-Büyük Erkek ve Bayanlar Ferdi Müsabakalara; 14 yaş ve üzeri (31 Aralık 2005 ve daha
önceki doğum tarihli) sporcular katılabilirler.
2-2019 yılı vizeli İşitme Engelli spor lisansına sahip olanlar yarışabilirler. Sporcu
sınırlaması yoktur.
3-Yarışacak sporcuların resimli nüfus cüzdanına sahip olması zorunludur.
4-Kulüplerin ve sporcuların yarışması için İl müdürlüğünden onaylı katılım listesinin
getirilmesi zorunludur.
5-Şampiyonada ETBF kurallarına bağlı olarak 2019 Bowling Genel Oyun Kuralları ve Ferdi
Bowling Ligi kuralları geçerli olacaktır. Bu kurallar www.tbbdf.gov.tr sitesinden elde
edilebilir.
6-Şampiyona sırasında bowling approachları ve laneler üzerine bowling ayakkabısı
dışında herhangi bir ayakkabı ile çıkmak, kaydırıcı veya tutucu pudra ve türevlerini
Şampiyonaya
Katılım Şartları ve Teknik kullanmak herkes için kesinlikle yasaktır. Tüm görevli ve sporcuların bowling ayakkabısı
giyerek bu alanlara basması sporcu sağlığı açısından gereklidir.
Bilgiler
7-Şampiyona formatı şu şekildedir;
ELEMELER: Şampiyonaya katılan sporcular 4 oyun oynayarak pin toplamlarına göre
16 ya düşecektir. Her turdan önce sporcular toplam 10 dakika ısınma atışı yapacaklardır.
ÇEYREK FİNAL: Çeyrek finale kalan erkek-kadın 16’şar sporcu 4 oyun oynayacak
(8 oyundaki pin toplamlarına göre) 8 e düşecektir.
YARI FİNAL: Yarı finale kalan erkek-kadın 8’er sporcu 2 oyun oynayarak 4 e düşecektir.
FİNAL: Erkek-kadın kategorilerinde oynayacak final müsabakalarında 4.olan sporcu
3.olan sporcu ile 1 oyunluk bir maç yapacak, kazanan sporcu 2.olan sporcu ile 1 oyunluk
bir maç yapacaktır. Bu maçı kazanan sporcu 1.sıradaki sporcu ile 1 oyunluk şampiyonluk
maçı oynayacaktır.
Final Maçlarında Eşitlik;
Final maçlarında eşitlik olma durumunda; eşitliğin bozulması için altın atış kuralı
uygulanacaktır. Sporcular eşitlik bozulana kadar her defasında 10 pinlik tam sete atış
yapacaklar ve fazla pin deviren galip gelecektir.
İlk atışın yapılacağı hat her sporcunun bitirdiği hattır. Atış sırasını sıralamada üstte yer
alan sporcu seçer, beraberlik bozulana kadar hat ve atış sırası değiştirilir.
Eleme oyunları sonucunda beraberlik olması durumunda sporcuların oynadıkları en
son oyunda en yüksek skor yapan sporcu yukarıda yer alacaktır. Eşitliğin devamı
durumunda bir önceki oyuna bakılacaktır.
8-Müsabakalar esnasında rakibe, hakemlere veya takım arkadaşlarına yaptıkları
sportmenlik dışı hareketler nedeniyle diskalifiye olan sporcular şampiyonadan men edilir
ve disiplin kuruluna sevk edilir.
9-Müsabakalarda işitme cihazı kullanılması kesinlikle yasaktır. Kullanan sporcu tespit
edildiği takdirde ilgili takım müsabakalardan men edilecek ve hükmen yenik sayılacaktır.
10-Tüm kulüpler, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listesi
getirmek zorundadır. Listelerde silinti veya değişiklik olmayacaktır. Onaylı kafile listesinde
yer almayan idareci, antrenör, tercüman ve sporcular şampiyonada görev yapamazlar.
11-Sporcular lisanslarını ve kimliklerini müsabakadan önce yapılacak teknik toplantıda
tertip komitesine ibraz etmek zorundadır.
12-Müsabakalarla ilgili emniyet ve sağlık tedbirleri ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından sağlanacaktır.
13-Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi
federasyonca görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir.

İtirazlar
Ödüller

Mali Bilgiler
(Harcırah Bilgileri)

Kulüpler itirazlarını müsabaka bitiminden sonra en geç 30 dk. İçinde 250 TL. İtiraz bedelini
yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli federasyon mutemedine
tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgili kulübe iade
edilecektir.
Şampiyona sonunda dereceye giren (1. , 2. , 3. olan) kulüplerin sporculara madalya
verilecektir.
1-Onaylı katılım listesinde yer almak ve sporcusunun müsabakalara katılması,
müsabakayı tamamlamak ve dereceye girmek (ilk 4) koşulu ile 4 sporcuya kadar, katılan
illerin veya Kulüplerin yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2-Onaylı katılım listelerinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 5 sporcu ve
üstü katılan illerin veya kulüplerin1 idarecisine ve 1 antrenörüne ödeme yapılır.
3-Kategorilerinde dereceye giren ilk 6 (altı) sporcuya ödeme yapılır.
4-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Bağlı
bulundukları Kulüplerin İmkânları ölçüsünde ödenebilir.
5-Şampiyonaya katılım şartları ve Teknik bilgiler kısmında 8.maddede belirtilen
durumlardan dolayı şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör, idareci veya
tercümanların harcırahları kesinlikle ödenmeyecektir.

Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.
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