
ORGANİZASYON VE YARIŞMA KURALLARI! 

 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeni ile yarışma öncesinde, esnasında ve 

sonrasında tüm görevli personel, sporcu, antrenör ve idareciler tarafından alınacak tedbir ve uyulması gereken 

kurallar aşağıda belirtildiği gibidir. Kurallara azami derecede iştirak edilmesi, tedbirli ve dikkatli olunması 

yüksek önem arz etmektedir. Tüm camiamıza önemle duyurulur. 

 

1. Tesise, Federasyona bildirilen kafile listelerinde adı geçen kişiler haricinde kimse alınmayacaktır.  

2. Tesisteki tüm kullanım alanları Federasyon tarafından belirlenip teknik toplantıda anlatılacak düzende 

uygulanacaktır. 

3. Tesise kesinlikle seyirci alınmayacaktır. 

4. HES kodu aşağıda belirtilen şekillerde görevlilere giriş kapısında ibraz edilmelidir.  

a) Telefon kullananlar hes kodlarını ilgili hes kodu uygulaması aracılığı ile kapı görevlisine 

göstermelidir, 

b) Telefon kullanmayanlar ise hes kodu numaralarını görevliye ibraz etmek zorundadır.                                                                    

5. Basın kartına sahip kişiler dışında fotoğraf / video çekimi yapmak üzere hiçbir veli veya sporsever 

alınmayacaktır. Basın kartına sahip görevliler Federasyondan temin edecekleri akreditasyon kartı ile 

Federasyon tarafından belirlenmiş alanda olmak kaydı ile görevlerini ifa edebileceklerdir. 

6. Tesise girmesine izin verilen herkesin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacaktır. 

7. Federasyona ismi bildirilen tüm sporcu, antrenör ve idarecilerin yayınlanacak olan covid anketini, etik 

kuralları(daha önce teslim etmeyenler), kişisel aydınlatma metnini ve İl Müdürlüğü yazılarını kulüpler 

adına buz pistinde Federasyon tarafından hazırlanacak kutulara / alana bırakmak zorundadırlar. 

8. Federasyona ismi bildirilen tüm sporcu, antrenör ve idarecilerin başvuru esnasında kulüpleri tarafından 

Federasyonca yayınlanacak Covid taahhütnamesini doldurarak online sisteme yüklemeleri 

gerekmektedir. 

9. Akreditasyon kartının görülecek şekilde kullanımı zorunlu olup sürekli kontrol edilecektir. 

10. Her kulüp üyesinin kendi hijyen ürünlerini (maske, eldiven, dezenfektan, havlu, peçete vs.) 

bulundurması gerekmektedir. 

11. Aşağıda sadece sporcular ve hakemler için belirtilen durumlar haricindeki herkesin maske kullanımı 

zorunludur. 

c) Sporcular; buz içi antrenman ve yarışma sırasında, 

d) Hakemler; buz içi hakemleri yarışma sırasında 

 

12. Sporcuların covid tedbirleri kapsamında buz pistine tulumlarını giymiş şekilde gelmeleri gerekmektedir. 

13. Antrenör ve İdarecilerin yanlarında mutlaka kalem bulundurmaları zorunludur. 

14. Tüm sporcular buz pistine, buz antrenmanı veya yarışmalar için hazır olarak gelecek ve böylece 

soyunma odalarını kullanmaktan kaçınacaktır. Son anda sadece paten ve teknik ekipman giyilecektir. 

15. Kişisel ekipmanların (yani kasklar, eldivenler, yarış kıyafetleri) paylaşılması yasaklanmıştır. Özellikle 

de su şişelerinin ve bardakların paylaşılmamasına dikkat edilmelidir. 

16. Soyunma odalarına sporcu sayılarına bakılarak federasyon görevlilerince belirlenecek sayıda sporcu 

alınacak olup(paten giymek için) antrenörleri bu konuda bilgilendirilecektir. 

17. Soyunma odasında bulunan duşlar kullanılmayacaktır. 



18. Buz dışı ısınma alanlarında yarışma sırası önce olan gruba öncelik verilecektir. 

19. Buz dışı antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 

20. Antrenman veya yarışma için maske çıkarıldığında ayrı bir çantada(kilitli poşette veya benzeri) 

saklanmalı ve banklarda, sandalyelerde veya yerde bırakılmamalıdır. 

21. Heat box alanında sırası gelen grup dışında hiçbir grup bekleme yapamayacaktır. Heat box alanına giriş 

çıkışlar Heat box hakemi ve kapı görevlileri tarafından denetlenecektir. 

22. Antrenör ya da idareciler kesinlikle Heat box alanına giriş yapamayacaktır. 

23. Antrenman süresi boyunca antrenörler için buzun kenarında ayarlanacak bölümde yalnızca antrenman 

yapan sporcuların antrenörleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bulunabilir.  

24. Yarışma esnasında antrenör alanında yalnızca buz içinde kayan sporcuların antrenörleri bulunabilir.  

25. Madalya törenlerine sadece dereceye giren sporcular katılabilecek olup antrenör ve idareciler tribünden 

izleyebileceklerdir. 

26. Organizasyon esnasında organizasyon görevlilerince pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak olan 

uyarıların tamamına tüm sporcu, antrenör ve idarecilerin uyması gerekmektedir. Uyarıları dikkate 

almayan kişiler hakkında işlem yapılacaktır.  


