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BİLDİRİ NO : 03 
 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

 

2019 – 2020 SEZONU 

 

SENKRONİZE BUZ PATENİ BRANŞI 

KULÜPLER ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ 

 
2019 - 2020 sezonunda Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 

düzenlenecek olan Senkronize Buz Pateni branşındaki resmi ulusal faaliyetlerle ilgili 

kulüp şampiyonluğu değerlendirmesi aşağıdaki esas, yöntem ve usullere göre 

yapılacaktır. 

1) Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen tüm ulusal yarışmalarda 

aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır. 

 

2) Tüm kategorilerde ilk 3’e giren takımlar aşağıdaki tabloda belirtilen puanları 

kulüplerine doğrudan kazandırır. Ancak Senior ve Junior kategorilerinde 

yarışan ve ilk 3’ e giren takımlar, sezon içerisinde yayınlanan Senkronize 

Buz Pateni Milli Takım Baraj Puanlarını geçmeleri halinde aşağıdaki tabloda 

belirtilen puanları kulüplerine doğrudan kazandırırken, Baraj Puanını 

geçemeyen takımlar tabloda belirtilen puanların yarısını kulüplerine 

kazandırır. 

 

PUANLAMA SİSTEMİ 

KATEGORİ 
SIRALAMA 

1 2 3 4 5 

SENIOR 22 20 18 X X 

JUNIOR 20 18 16 X X 

ADVANCED 

NOVICE 
18 16 14 X X 

DİĞER 

KATEGORİLER 
16 14 12 X X 
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UYGULAMA ESASLARI 

1- Senkronize Buz Pateni Kulüpler Şampiyonunu belirleyecek puanlama 

sisteminde 2019 – 2020 sezonunda Federasyonumuzca düzenlenecek resmi 

ulusal yarışmalar baz alınacaktır. 

 

2- Yarışmalarda kulüplerin aldığı puanlar, Federasyonumuz tarafından takip 

edilerek web sitesinde yayınlanır. 

 

3- En son yapılacak resmi yarışmalardan sonra kulüplerin aldığı puanlar 

Federasyonumuz tarafından hesaplanarak, resmî törenle dereceye giren 

kulüplere kupaları takdim edilir. 

 

4- Sıralamaya giren kulüplerin sezon sonunda puanlarının eşit olması durumunda, 

sezon içerisinde düzenlenen ulusal Senkronize Buz Pateni yarışmalarına en fazla 

takımla katılan kulüp üstün sayılır. Burada da eşitlik olması durumunda sezon 

içerisinde düzenlenen ulusal Senkronize Buz Pateni yarışmalarında en fazla 1. 

lik elde eden kulüp üstün sayılır.  

 

5- Yurtdışında Milli Takım olarak görevlendirilen ve yarışan takımların aynı 

tarihlerde Türkiye’de yarışmaları olması durumunda, takımların yurtdışında 

alacağı puanlar, Türkiye’de ilgili kategoride alınan puanlara dahil edilerek 

sıralama güncellenir ve güncellenen sıralamaya göre kulüplere puanları dağıtılır. 

Örneğin; A takımı yurt dışındaki yarışmada 120 toplam puan elde ettiyse ve yurt 

dışında elde etmiş olduğu bu puan, aynı tarihlerde Türkiye’de yapılan yarışmada 

kategorisinde 2. en yüksek puana denk geliyorsa; kulüpler yönergesince A 

takımı kategorisinde kulüp 2.lik puanını elde eder. Türkiye’deki yarışmada 2. 

olan takım ise 3.lük kulüp puanını elde etmiş olur. 

 


