
 

TÜRKİYE 

  İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI     

    YARIŞMA BÜLTENİ 
 

Müsabakanın Adı İşitme Engelliler Karate Türkiye Şampiyonası 

Müsabakanın Tarihi 27 Temmuz 2018 

Müsabakanın Yeri Işıkkent Spor Salonu -  ISPARTA 

 
 
 
 
 
 

Müsabaka Kategorileri 
Sıkletleri ve Yaş 

Grupları 

BÜYÜKLER 
Erkekler Kumite Sıkletler: 60kg , 67kg , 75kg , 84kg , +84kg  
Kadınlar Kumite Sıkletler: 50kg , 55kg , 61kg , 68kg , +68kg    
Erkekler Kata – Kadınlar Kata 
2000 doğumlu ve daha küçük doğumlu sporcular (18 yaş ve üzerindekiler) katılabilir. 
GENÇLER 
Erkek Kumite Sıkletler: 55kg , 61kg , 68kg , 76kg , +76kg 
Kadın Kumite Sıkletler: 48kg , 53kg , 59kg , +59kg 
Erkekler Kata – Kadınlar Kata 
2001-2002 doğumlu olan sporcular (16-17 Yaş Grubu)  katılabilir. 
ÜMİTLER 
Erkek Kumite Sıkletler: 52kg , 57kg , 63kg , 70kg , +70kg 
Kadın Kumite Sıkletler: 47kg , 54kg , +54kg 
Erkekler Kata – Kadınlar Kata 
2003-2004 doğumlu olan sporcular (14-15 Yaş Grubu)  katılabilir. 

             
Şampiyona 

Tertip Komitesi 

1- Uğur DOYDUK 
2- Hasan DİKYUVA 
3- Tolga VURAL  

       Müsabaka Programı Büyükler – Gençler  - Ümitler Kumite ve Kata Müsabakaları 27 Temmuz 2018 Saat:11:00’da başlayacaktır. 

 
 

Teknik Toplantı ve  
Kura Çekimi 

Şampiyonanın Teknik toplantısı ve kura çekimleri 27 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:00’da 
şampiyonanın yapılacağı salonda yapılacaktır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) 
tarafından onaylanan liste kontrolü teknik toplantı esnasında yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulübü 
temsilen 1 idareci veya 1 antrenör katılmak zorundadır. Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) 
katılmayan, onaylı listeleri ile 2018 sezonu vizeli işitme engelli spor 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 23 Temmuz 2018 tarihi saat 16:00’a kadar deaf.karate@gmail.com 
adresine mail olarak gönderecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

 
Açılış Seremonisi 

 

27 Temmuz 2018 Cuma günü ilk müsabaka saatinden 30 dk. önce müsabakaların yapılacağı yerde tüm 
sporcu ve idarecilerin katılımı ile yapılacaktır. Kulüp sporcuları törene kulüp eşofmanları ile katılmak 
zorundadır. 

 

 

 
 

 
 
 

Şampiyonaya  
Katılım Şartları ve 

Teknik Bilgiler 
 

 

1.Müsabaka tartısı sırasında tüm sporcular 2018 yılı vizeli işitme engelli spor lisansları ile birlikte resimli 
nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. göstermek zorundadır. 
2.Resmi kontrol tartısı müsabaka günü saat 09:00’da yapılacaktır. Tartı sırasında doktor raporu ile tartılan 
sporcular, raporlarını tartı hakemine ibraz edecektir. Tartıda 1 kg. tolerans vardır.  
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. Vatandaşlık işlemleri süren sporcular 
Emniyet Müdürlüğü tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile katılabilir. 
5.Müsabakalarda WKF(Uluslararası Karate Federasyonu), TKF (Türkiye Karate Federasyonu) ve ICSD 
(Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi) yarışma kuralları ve talimatları uygulanır. 
6.Yarışma talimatı dışında hareket etmeye çalışan, saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve 
davranışlarda bulunan idareci, antrenör ve sporcular ile diğer spor elemanları hakkında cezai işlem 
yapılacaktır. 
7.Müsabaka süresi Büyüklerde erkeklerde 3, kadınlarda 2 dakika;  gençler ve ümitle 
rde ise hem erkek hem de kadınlarda 2 dakikadır. 

8.Müsabakalar ile ilgili Emniyet ve Sağlık Tedbirleri, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 

sağlanır. 

9.Türkiye Şampiyonasına katılımda, sporcularda sayı sınırlaması yoktur. Kulüpler veya iller istedikleri 
kadar sporcu ile katılabilirler. 
10.Onaylı kafile listesinde adı ve belgesi olmayan antrenör ve işaret dili tercümanları şampiyonada görev 
alamazlar.   
11.Federasyona gönderilecek kayıt formuna göre antrenör ve tercümanlara akreditasyon kartı 
düzenlenecektir. Akreditasyon kartı olmayanlar kesinlikle yarış alanında görev yapamazlar 
12.Hakem atamaları, TKF merkez hakem komitesi tarafından yapılacak, ücretleri ise TİESF tarafından 
ödenecektir. 
13.İlk defa Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcular işitme kaybı raporunu (en az iki kulakta da 
%55 işitme kaybı olması gerekiyor) getirmeleri gerekmektedir. 
14.Sporcuların müsabaka esnasında işitme cihazı kullanması kesinlikle yasaktır. Kullandığı tespit edilen 
sporcu yarışma tertip komitesi tarafından şampiyonadan men edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir. 
15.Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi federasyonca 
görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir.   

http://www.tiesf.gov.tr/
mailto:deaf.karate@gmail.com


 

 

 

 

 
  

                            

 
 

İtirazlar 

Resmi itirazlar antrenör tarafından müsabaka bitiminden itibaren en geç 1 dakika içinde yapılmalıdır.  İtiraz 
formu doldurulduktan ve 250 TL. itiraz bedeli yatırıldıktan sonra değerlendirilmeye alınacak ve müsabaka 
hakem jürisi tarafından 10 dakika içinde karara bağlanacaktır. 
İtiraz bedeli federasyon mutemedine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen 
ücret ilgili kulübe iade edilecektir. Aksi halde itiraz eden kulübe alındı belgesi verildikten sonra, ücret 
federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi şubesi 711 - 6299213 nolu hesabına yatırılacak ve 
gelir olarak kaydedilecektir. 

 
Ödüller 

Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren (1. , 2. , 3. , 3. olan) sporculara madalya, verilecektir. 
Sporcular madalya törenine beyaz karategi veya eşofman ile katılmak zorundadır. 

 
 
 
 
 

Mali Bilgiler 
(Harcırah Bilgileri) 

1-GHSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve 
kategorilerinde ilk 6 (1.2.3.3.5.5) sırayı almak koşulu ile 1-5 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin 
yalnızca 1 antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.  
2-GHSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve 

kategorilerinde ilk 6 (1.2.3.3.5.5) sırayı almak koşulu ile 6 ve daha fazla sayıda sporcu ile katılan illerin 
veya kulüplerin 1 antrenörüne ve 1 idarecisine ödeme yapılır. 
3-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Bağlı 
bulundukları Kulüplerin İmkânları ölçüsünde ödenebilir. 

 
 
 

          Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim. 
 
 
 
 

Yakup Ümit KİHTİR 
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

 
 


