TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
YARIŞMA TALİMATI
MÜSABAKA
TARİHİ VE YERİ
KATEGORİ
SIKLETLER (KG)

TÜRKİYE GÜREŞ (SERBEST) ŞAMPİYONASI
17-19 OCAK 2020 - AMASYA SPOR SALONU
GENÇLER
YILDIZLAR

BÜYÜKLER

57,61,65,70,74,79,86,92, 97,125

57,61,65,70,74,79,86,92,97,125

GENÇLER

YAŞ
GRUPLARI

41-45,48,51,55,60,65,71,80,92,110

: 18-20 Yaş arası (2003 doğumlular doktor raporu ile katılabilirler)

YILDIZLAR : 16-17 Yaş arası (2005-2006 doğumlular doktor raporu ile katılabilirler)
BÜYÜKLER : 18-40 Yaş arası (2002 doğumlular doktor raporu ile katılabilirler.)
Dünya Şampiyonaları ve Deaflympics 'te son 5 yılda madalya alan sporcularda üst yaş sınırı aranmaz.

1- Kulüpler, iller veya ferdi sporcular (GSİM) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanan kafile
listesi ile şampiyonaya katılmak zorundadırlar. Aksi durumda şampiyonaya katılamazlar.
2- Müsabaka tartısı sırasında tüm sporcular 2019-2020 yılı vizeli işitme engelli sporcu lisansları ile birlikte
nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaprot vb. göstermek zorundadırlar.
3- Tartı sırasında doktor raporu ile tartılan sporcular, raporlarını tartı hakemine ibraz edecektir.
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.

TEKNİK BİLGİLER

5- Müsabakalara TC vatandaşı olmayan katılamaz. Vatandaşlık işlemleri süren sporcular Emniyet
Müdürlüğü tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile katılabileceklerdir.
6- Müsabakalarda FILA, TGF, ve ICSD Talimatları uygulanır.
7- Salon içi veya dışında spor ahlakına ayrıkı tutum ve davranışlarda bulunan, idareci, antrenör ve
sporcular ile diğer spor elemanları hakkında cezai işlem yapılacaktır.
8- Müsabakalar ile ilgili Emniyet ve Sağlık Tedbirleri GSİM tarafından sağlanacaktır.
9- Şampiyonaya katılımla ilgili sporcularda sayı sınırlaması yoktur. Kulüpler veya iller istedikleri sayıda
sporcu ile katılabileceklerdir.
10- Yaş kategorilerinde yıl esas alınacak, ay ve gün dikkate alınmayacaktır.
11- Tüm Kategori ve sıkletlerde 2 kg. tolerans vardır.
12- Şampiyonaya katılacak olan kulüpler, federasyonumuzun resmi internet sayfasında
(www.tiesf.gov.tr) Yayınlanan kayıt formunu doldurarak en geç 14 Ocak 2020 saat 17:00'ye kadar
deaf.gures@gmail.com adresine göndereceklerdir.
13- Teknik toplantıya her kulübü temsilen 1 idareci veya 1 antrenör katılmak zorundadır.
geçerli mazereti olmadan katılmayan, onaylı listeleri ile 2019-2020 sezonu vizeli işitme engelli
sporcu lisanslarının aslı olmayan kulüp sporcuları veya ferdi sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
14- GSİM onaylı listelerin kontrolü teknik toplantıda yapılacaktır.
15- GSİM onaylı kafile listesinde adı ve belgesi olmayanlar görev yapamayacaktır.
16- Sporcular kesinlikle işitme cihazı/koklear implantı kullanmayacak, kullananıldığı takdirde
müsabakalardan men edilecek veya hükmen yenik sayılacaktır.
17- Talimatta yer almayan konularda ilgili karar verme yetkisi Tertip Komitesine aittir.

PROGRAM

16.01.2019 - PERŞEMBE
15:30-16:00

: Gençler Teknik Toplantı

16:00-16:30

: Gençler Kura Çekimi ve Tartı

17.01.2019 - CUMA
10:00

: Gençler Müsabakaları

16:00-16:30

: Yıldızlar Teknik Toplantı

16:30-17:00

: Yıldızlar Kura Çekimi ve Tartı

18.01.2019 - CUMARTESİ
10:00

: Yıldızlar Müsabakaları

16:00-16:30

: Büyükler Teknik Toplantı

16:30-17:00

: Büyükler Kura Çekimi ve Tartı

19.01.2019 - PAZAR
10:00

: Büyükler Müsabakaları

Kulüpler itirazlarını müsabaka bitiminden sonra en geç 30 dk. İçinde 250 TL. itiraz bedelini federasyona

İTİRAZLAR

(banka yolu ile veya ilgili mutemete) yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli
federasyon görevlisine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi durumunda ödenen
ücret ilgili kulübe iade edilecektir. Aksi durumda ücret federasyona gelir olarak kaydedilecektir.
Kategorilerinde dereceye giren (1,2,3,3 . olan) sporculara madalya, takım tasnifinde dereceye giren

ÖDÜLLER

kulüplere ise kupa verilecektir. Kulüp sıralaması belirlenirken, kulüp sporcularının sikletlerinde aldıkları
en iyi derece değerlendirmeye alınır.

MALİ BİLGİLER (Harcırahlar)

1- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve kategorilerinde
ilk 4 (1,2,3,3) sırayı almak 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, müsabakalara katılıp tamamlamak ve kategorilerinde
ilk 4 (1,2,3,3) sırayı almak koşulu ile 6-12 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin 1 antrenörüne
ve 1 idarecisine ödeme yapılır.
3- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve kategorilerinde
ilk 4 (1,2,3,3) sırayı almak koşulu ile 13-20 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin 2 antrenörüne
ve 1 idarecisine ödeme yapılır.
4- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve kategorilerinde
ilk 4 (1,2,3,3) sırayı almak koşulu ile 21-30 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin 3 antrenörüne
ve 1 idarecisine ödeme yapılır.
5- Müsabakaları tamamlamak koşulu ile kategorilerinde ilk 4 (1,2,3,3) sırayı alan sporculara ödeme 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- Şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör veya idarecilerin harcırahları kesinlikle ödenmeyecektir.
8- Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, GSİM veya bağılı bulundukları kulüplerin imkanları ölçüsünde ödenebilir.

Tüm sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar dilerim.
Yakup Ümit KİHTİR
Federasyon Başkanı

