
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

SENKRONİZE BUZ PATENİ 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

(10 – 12 OCAK 2020 ANKARA) 
 

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019 - 2020 sezonu faaliyet programında yer alan Senkronize 

Buz Pateni Yarışması 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 

 

Senkronize Buz Pateni 2019 – 2020 Sezonu Genel Yarışma Kurallarında A2. Katılım 

maddesinin 1. Paragrafında bahsi geçen yarışma katılımına ilişkin kural yalnız 2019 – 2020 

sezonunda geçerli olmak üzere “her takım en fazla 3 ferdi lisanslı sporcuyu takımlarında 

yarıştırabilirler” şeklinde revize edilmiştir. 

 

Yarışmaya katılacak kulüplerin en geç 30 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar 

www.buzpateni.org.tr adresinde bulunan “Kayıt Ol” bölümünden online Kulüp Kayıtlarını yaptıktan 

sonra yönlendirmeleri takip ederek etkinlik başvurusunda bulunabilirler. 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 

saat 23:59 itibari ile sistem başvuruya otomatik olarak kapanacaktır. Etkinlik başvurusunu yukarıda 

belirtilen tarih ve saate kadar yapan Kulüpler 03 Ocak 2020 Cuma günü saat 23:59’a kadar listelerinde 

revize işlemleri yapabileceklerdir.  

 

31 Aralık 2019 Salı gününden, 03 Ocak 2020 Cuma günü saat 23:59’a kadar online sistem 

üzerinden yapılacak olan başvurular ise; “GEÇ BAŞVURU” olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geç 

Başvurunun onaylanması için takım başına 150,00 TL geç başvuru bedelinin Federasyonun TEB 

Bankası TR98 0003 2000 0000 0069 5708 25 hesabına yatırarak (Kulüp adı ve Takım isimleri 

belirtilmek sureti ile) dekontlarını “Başvuru” kısmında bulunan “Ekstra Dosya” kısmına ekleyerek 

sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dekont yüklemesini yapmayan kulüplerin başvuruları 

onaylanmayacak ve yarışmaya katılamayacaklardır.  

 

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Katılım yazılarının asılları kura 

çekiminden önce Federasyon görevlilerine teslim edilecektir. 

 

 

1. Yarışmada kullanılacak olan program müzikleri mp3 formatında, müziklerin dosya isimlerinde 

takım adı – kategorisi, kulüp adının kısaltması ve müziklerin hangi programa ait olduğu bilgilerinin yer 

aldığı formatta hazırlanarak online sisteme eklenmesi gerekmektedir.  

 

2. Sporcuların lisanslarının arka ve ön yüzü okunur olacak şekilde başvuru sistemine yüklenmesi 

gerekmektedir.  

 

3. Federasyonumuza ait http://www.buzpateni.org.tr web sayfasından temin edebileceğiniz ve 

doldurulması gereken “Element Listesi Formunun” online başvuru sistemine son başvuru tarihine kadar 

yüklenmesi gerekmektedir.  

 

4. Kura çekimi 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00’da çekilecektir. Kura yer ve saatine ilişkin 

detaylar kulüplere ayrıca bildirilecektir. Genel Organizasyon Kuralları, İdari ve Teknik Hususlar ile 

yarışmanın detaylı programının ilan edileceği “Teknik Toplantı” saat 18:00’da Federasyonca ilan edilecek 

yerde yapılacaktır. Teknik Toplantıya Kulüplerin İdareci ve/veya Antrenörlerinin katılımı zorunlu olup, 

toplantıya katılmayan kulüp idareci ya da antrenörleri toplantı esnasında verilen güncel veya yenilenmiş 

bilgiler ile yarışma esnasında uygulanacak kurallardan de haberdar edilmiş sayılacaktır.  

 



 

 

5. Yarışmaya katılacak sporcu, idareci veya antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

 

6. Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri farklı bir uygulama yaptığından ötürü, izin yazısına 

ihtiyaç duyan sporcu ve antrenörlerin bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata 

geçmeleri gerekmektedir. Yaşanacak gecikme ve olumsuzluklardan ötürü Federasyonumuz 

sorumlu değildir.  

 

7. Yarışmanın ilk gün resmi antrenmanları 10 Ocak 2020 Cuma günü yapılacak olup, resmi 

antrenman programı Federasyonumuz resmi web sitesinden ilan edilecektir.  

 

8. Bütçe imkanlarının yeterli olması halinde, sporcu, idareci ve antrenörler yarışmaya bağlı 

bulundukları Spor İl Müdürlükleri imkanları ile katılabilirler.  

 

9. Yarışmaya Senkronize Buz Pateni Bildiri No:01’de (2019-20 Sezonu Yarışma Kuralları) yazılı 

kategoriler katılabileceklerdir.  

 

 

NOT: Yarışma talimatı, 2019-2020 ISU Kural ve talimatnamelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu 

talimatnamede belirtilmeyen tüm hususlar için ilgili ISU dokümanları geçerlidir.  

 

 

… Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz … 

 


