
 

YARIŞMA TALİMATI 

  

YARIŞMANIN ADI     :  Short Track Federasyon Kupası-3 

YARIŞMANIN YERİ      : Kocaeli 

YARIŞMANIN TARİHİ      : 17 - 19 Ocak 2020  

 

YARIŞMAYA KATILIM    :Federasyonumuzun geçerli kısa kulvar (short track) sürat pateni 

lisansına sahip yeni sezon vizesi yapılmış tüm sporcular yarışmaya katılabilecektir. 

 

YÖNETMELİK         : 

a)Yarışmaya katılacak kulüplerin idareci, antrenör ve sporcu (doğum tarihleri ile 

kategorilerini belirtilerek) isimlerinin yazılı olduğu liste ile bağlı bulundukları İl 

Müdürlüğünden onaylanmış listelerini 06 Ocak 2020 Pazartesi gün sonu saat 23:59’a kadar, 

www.buzpateni.org.tr adresinde bulunan ‘‘ Kayıt Ol ’’ bölümünde online Kulüp 

Kayıtlarını yaptıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek etkinlik başvurusunda 

bulunabilirler. Kulüpler 06 Ocak 2020 Pazartesi gün sonu saat 23:59’a kadar,  listelerinde 

revize işlemleri yapabileceklerdir 06 Ocak 2020 Pazartesi gün sonu saat 23:59 itibari ile 

sistem başvuruya otomatik olarak kapanacaktır. 

b)  08 Ocak Çarşamba 2020 günü saat 23:59’a kadar yapılacak olan online sistem 

üzerindeki başvurular ise; “GEÇ BAŞVURU” olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geç 

Başvurunun onaylanması için sporcu başına 150,00 TL geç başvuru bedelinin 

Federasyonun TEB Bankası TR 98 0003 2000 0000 0069 5708 25 hesabına (Kulüp adı ve 

sporcu isimleri belirtilmek sureti ile) dekontlarını “Başvuru” kısmında bulunan “Diğer 

Evraklar” kısmına ekleyerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dekont yüklemesini 

yapmayan kulüplerin başvuruları onaylanmayacak ve yarışmaya katılamayacaklardır. 

 

            c) Her il izin yazıları hakkında farklı bir uygulama yaptığından ötürü, izin yazısına 

ihtiyaç duyan sporcu ve antrenörler bağlı bulundukları İlin ilgili kurumları ile irtibata 

geçmeleri gerekmektedir. Yaşanacak gecikme ve olumsuzluklardan ötürü Federasyonumuz 

sorumlu değildir. 

 

d)Bütçe imkânlarının yeterli olması halinde, sporcu, idareci ve antrenörler, yarışmaya 

Spor İl Müdürlükleri imkânları ile katılabilirler. 

 

http://www.buzpateni.org.tr/


LİSANS KONTROLÜ : Lisansların kontrolü online sistemden başvurular bittikten 

sonra hakemler tarafından yapılacaktır. 17 yaş ve üzerindeki sporcuların yarışmaya 

müracaatlarının kabul edilebilmesi için lisans ücretlerini Federasyon hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

TEKNİK TOPLANTI        : 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 19:00 ‘da yarışmanın 

düzenleneceği buz pistinde yapılacaktır. 

Teknik toplantıya; Antrenör ve/veya İdareci, Hakem ve Organizasyon Komitesi katılacaktır. 

AKREDİTASYON         : 17 Ocak 2020 Cuma günü 16:00 – 19:00 saatleri arasında 

buz pistinde Organizasyon komitesi tarafından verilecektir.Kimler Akreditasyon kartı alabilir: 

Kulüplerin resmi olarak İl Müdürlüklerinden onaylattıkları listede bulunan Sporcu-Antrenör ve 

İdareciler akreditasyon kartı alabilirler. 

KASK NUMARALARI        : Kask numaraları 17 Ocak 2020 Cuma günü düzenlenecek 

olan Teknik toplantı esnasında Antrenör veya İdarecilerin kimlik kartları karşılığında teslim 

edilecektir. 

KAZALARDA SORUMLULUK :Türkiye Buz Pateni Federasyonu yarışma ve resmi 

antrenmanlar esnasında meydana gelebilecek bedensel sakatlık ya da elbise, dekor, spor 

malzemesi, aksesuar v.b eşyaların hasarlarından sorumlu değildir. Türkiye Buz Pateni 

Federasyonu yarışma boyunca acil yardım (ambulans) konusunda gerekli önlemleri alacaktır. 

İTİRAZLAR    :İtirazlar yarışma esnasında sadece antrenörler 

tarafından sözlü olarak başhakeme yapılır. ISU 123 4(c) bendine göre hakemlerin ve 

başlatıcıların (starter) diskalifiye durumunu değerlendirilmesine itiraz edilemez. 
Sonuçlara itiraz sadece yanlış matematiksel hesaplamalar hususunda geçerlidir. İtirazlar itiraza 

esas yarışma bittikten sonraki ilk 30 dakika içerisinde yapılmalıdır. İtiraz 250,00 TL depozito 

yatırmak kaydıyla sadece sporcunun mensubu olduğu kulüp idarecisi ya da antrenörü tarafından 

yapılabilir. İtirazları haklı bulunanlara depozitoları geri verilir. İtiraz geçerli değilse alınan ücret 

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun ilgili hesaplarına gelir olarak kaydedilir. Başhakem itiraz 

neticesinde verilen kararı gerekçesiyle birlikte ilan eder ve karar bu haliyle kesinleşir. 

MALZEMELER   :  

a) Sporcuların kask takmaları zorunludur, kasklarda kırık çıkık olmaması gerekmektedir. 

b) Sporcuların eldiven takmaları zorunludur, kesilmez kumaş ve beyaz renk kullanılması tercih 

edilir.(yün eldiven – kayak eldiveni – kaleci eldiveni – motosiklet eldiveni kullanılmamalıdır) 

c) Uzun kollu ve bacakları kapatan tulumlar giyeceklerdir, tulumların içerisinde içlik 

olmalıdır.  

d) Sporcuların tulumlarında sünger, pamuk ped ve tekmelik diz koruması olmalıdır. 

e) Tüm sporcuların paten çeliklerinin başlangıç ve bitiş kısımlarının sivri olmaması ve 

minimum 10 mm açı ile ovalleştirilmesi gerekmektedir, 

f) Sporcuların boyunlukları; boyun etrafını tamamen çevrelemeli ve kesiğe dayanıklı kumaşla 

korumalı olmalıdır. 

Her sporcu, kişisel ekipmanının güvenlik kriterini karşılamada kendisi sorumludur. 

ISU kurallarına göre malzemesi eksik olan sporcu yarışmalara katılamaz. 

 

Resmi ısınmalardan önce sporcuların çelik uçlarının kontrolü görevli hakem tarafından 

yapılacaktır. 



 

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ VE YAŞ GURUPLARI: 

KATEGORİ DOĞUM TARİHİ 

ARALIĞI 

MESAFE 

(m) 

MESAFE 

(m) 

MESAFE 

(m) 

MIX 30.06.2000 - 30.06.2006                   1500 500 1000 

SENIOR 30.06.2000                       19 

YAŞ VE ÜZERİ 
1500 500 1000 

JUNIOR A 01.07.2000-30.06.2002 

17-18 YAŞ 
1500 500 1000 

JUNIOR B 01.07.2002-30.06.2004 

15-16 YAŞ 

1500 500 1000 

JUNIOR C 01.07.2004-30.06.2006 

13-14 YAŞ 

1500 500 1000 

JUNIOR D 01.07.2006-30.06.2008 

11-12 YAŞ 

  1000 500  777 

 

TAKIM (BAYRAK) YARIŞLARI (BAYANLAR VE BAYLAR) 

KATEGORİ MESAFE (m) 

SENİOR + JUNIOR A + JUNIOR B 
 

(4 sporcudan oluşan takımlar) 

 

3000 

JUNIOR-C + JUNIOR-D 

 

(3 sporcudan oluşan takımlar) 
 

2000 

JUNIOR-C + JUNIOR-D MİX 

 

(4 sporcu: 2 bayan – 2 erkek) 
 

2000 

 

NOT:  Bayrak yarışında müsabakaya çıkacak olan sporcuların mutlaka aynı kulüp lisansına 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu kural karışık bayrak takımı için 2019-2020 sezonunda geçerli 

olmayacaktır. 



KARIŞIK BAYRAK YARIŞMALARI TEST NİTELİĞİNDE DÜZENLENECEKTİR. 

HERHANGİ BİR  PUANLAMAYI  ETKİLEMEYECEKTİR. 

 

   MADALYA PUANLAMA SİSTEMİ 
 

     1  =    34 

     2 =     21                                           

     3 =     13                                           

     4 =     8                                           

     5 =     5                                          

     6 =     3                                            

     7 =     2 

     8 =     1 

 

 

SIRALAMA VE PUAN DEĞERLERİ 

 

Kısa Kulvar Sürat Pateni yarışmalarında uygulanacak puanlama sistemi aşağıda sunulmaktadır. 

Sezon sonu sıralamaları yapılırken bu tablo esas alınacaktır. 

 

 

 

1  =   1 000                                         21  =  122                                       41  =  15 

2 =      900                                          22  =  109                                       42  =  13 

3 =      810                                          23  =   98                                        43  =  12 

4 =     729                                           24  =   89                                        44  =  11 

5 =     656                                           25  =   80                                        45  =  10 

6 =     590                                           26  =   72                                        46  =  9 

7 =     531                                           27  =   65                                        47  =  8 



8 =     478                                           28  =   58                                        48  =  7 

9 =     430                                           29  =   52                                        49  =  6 

10=    387                                           30  =   47                                        50  =  5 

11=    349                                           31  =   42 

12=    314                                           32  =   38 

13=    282                                           33  =   34 

14=    254                                           34  =   31 

15=    229                                           35  =    28 

16=    206                                           36  =   25 

17=    185                                           37  =   23 

18=    167                                           38  =   20 

19=    150                                           39  =   18 

20=    135                                           40  =   16 

 

PROGRAM: 

 

17 Ocak 2020 Cuma 

Tüm Gün  Antrenmanlar 

 

18 Ocak 2020 Cumartesi 

  

09:00 – 09:45 Isınma    

10:00  Yarışmalar    

 

 19 Ocak 2020 Pazar 

08.00  - 08:45 Isınma       

09:00  Yarışmalar 

 

 



 

 

NOT 1:  Isınma ve yarışma programı  17 Ocak 2020 Cuma akşamı yapılacak teknik toplantıda 

gerek görüldüğü takdirde değiştirilebilir. 

NOT 2:  Talimatta yer almayan hiçbir yaş grubu ve mesafede yarışma yapılmayacaktır. 

NOT3: Yarışmalardan geri çekilme durumunda aşağıdaki kurallar (ISU – Kural 245) 

uygulanacaktır. 

- Herhangi bir yarış için lisans kontrolünden sonra sağlık nedeni dışında bir 

nedenle yarışmadan çekildiğini beyan eden sporcu ilgili mesafede ya da diğer ferdi/ 

bayrak mesafelerde yarışamaz. Tamamen yarışma dışı kalır. Söz konusu sporcudan 

boşalan yere başka sporcu alınmaz. 

 

- Herhangi bir yarış için lisans kontrolünden sonra sağlık nedeni ile (doktor onayı 

dahilinde) yarışmadan çekildiğini beyan eden sporcu sadece o mesafe yarışı için 

yarışma dışında kalır. Sağlık nedeni ile herhangi bir mesafe yarışından çekilen sporcu, 

doktor onayı dahilinde sonraki diğer mesafe yarışlarında yer alabilir. 

 

- ISU kurallarına göre malzemesi eksik olan sporcu yarışmalara katılamaz. 

 

- Resmi ısınmalardan önce sporcuların çelik uçlarının kontrolü görevli hakem 

tarafından yapılacaktır.        
           
  


