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T Ü R K İ Y E B U Z P A T E N İ 

F E D E R A S Y O N U 
 

 

2022-2023 SEZONU 

ARTİSTİK BUZ PATENİ BRANŞI 

JUNIOR GRAND PRIX SEÇME YARIŞMASI (TEKLER) 

YARIŞMA TALİMATI 

 

(30 – 31 Temmuz 2022/Ankara) 

A. GENEL KURALLAR 

 

a) Yarışmanın kısa programı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü, serbest programı ise 31 

Temmuz 2022 Pazar günü düzenlenecektir. Yarışmanın resmi antrenmanları, yarışmalar 

öncesinde verilecek olup, resmi antrenman saatleri Federasyonumuzca duyurulacaktır. 

b) Yarışmanın Kısa Program kura çekimi 29 Temmuz 2022 Cuma günü günü saat 18:00’da 

yapılacaktır. Serbest program için kura çekimi yapılamayacak olup, serbest program 

sıralaması kısa program sonuçlarına göre son sporcu ilk olacak şekilde ters sıralanarak 

yapılacaktır. 

c) Bu yarışmada kullanılacak olan program müzikleri mp3 formatında, müziklerin dosya 

isimlerinde sporcunun adı-soyadı, kulüp adının kısaltması ve müziklerin hangi programa ait 

olduğu bilgilerinin yer aldığı formatta hazırlanarak federasyonmuzik@gmail.com e-posta 

adresine, element formlarını ve yarışma başvuru dilekçelerini de 

denizerdem@buzpateni.org.tr adresine 25 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar 

iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca yedekleme amacı ile antrenörler yarışma sırasında USB 

Flash veya CD’ ye kaydedilmiş olan yedek müzik kopyalarının yanlarında bulundurmak 

zorundadırlar. 

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

e)  Bütçe imkânlarının yeterli olması halinde, sporcu, idareci ve antrenörler, yarışmaya Spor İl 

Müdürlükleri imkânları ile katılabilirler. 

 

2. Kazalarda Sorumluluk 

Türkiye Buz Pateni Federasyonu bedensel ya da elbise, dekor, spor malzemesi, aksesuar ve 

benzeri eşyaların hasarlarından sorumlu değildir. Buz Pateni Federasyonu yarışma boyunca 

acil yardım servisini hazır bulunduracaktır. 

 

3. İtirazlar 

İtirazlar yazılı olarak yalnızca “Başhakeme” yapılır. İtiraz dilekçesi ile 500,00 TL 

(BeşYüzTürkLirası) depozito tutanakla Federasyon Görevlisine ödenir. İtirazlar sadece teknik 

(matematiksel) hesaplamalar / konular için yapılabilir. İtirazı haklı bulunanlara depozitoları geri 

ödenir. İtiraz geçerli değilse alınan ücret Buz Pateni Federasyonun ilgili hesaplarına gelir 

kaydedilecektir. Yarışma esnasında ve yarışma sonrasında kulüp lisansına sahip sporcular 

hakkında sadece kulüp antrenörleri veya kulüp yöneticileri, ferdi lisansa sahip sporcular için ise 

sadece sporcunun antrenörü itiraz edebilir. 
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4. Programların Kesintiye Uğraması Durumunda Uygulanacak Puan Kesintileri 

Kesinti patencinin programını gerçekleştirmesini durdurduğu andan programına tekrar 

başlayana kadar geçen süre olarak tanımlanır. On (10) saniyeyi geçen her bir kesinti için ceza 

puanı uygulanır. Bu ve bütün diğer kesintiler için ‘ISU Special Regulations and Technical 

Rules’ Kural 353, paragraf 1.n ye bakınız. Patenciyle ilgisi olmayan ya da patencinin sağlığı 

veya ekipmanıyla ilgili olumsuz koşullardan kaynaklanan kesintiler için Kural 515’e bakınız. 

5.   Düşüşlerde Uygulanacak Puan Kesintileri 

 

a) Düşme patencinin kontrolü kaybederek paten çeliği dışında vücudunun herhangi bir 

kısmının (el, kol, kalça, diz) buza temas ederek vücut ağırlığının büyük bir kısmının buza 

aktarılmasıdır. Her bir düşme için ceza puanı uygulanır (Kural 353, paragraf 1.n). 

b) Junior Kategorisinde her bir düşme için – 1.0 ceza puanı uygulanır. 

 

 

B. TEKNİK KURALLAR 

 

1. Genel Şartlar 

 

a) Junior Seçme yarışması kısa ve serbest program bölümlerden oluşur ve program 

süreleri şu şekildedir: 

Kısa Program: 2:40 dk +/- 10 sn. 

Serbest Program: 3:30 dk +/- 10 sn. 

 

b) Diğer şartlar: 

o Junior kategorileri için kısa programın ikinci yarısında yapılan son jump elementi, uzun 

programın ise ikinci yarısında yapılan son üç (3) jump elementi 1.1 ile çarpılır. 

o Fazladan jump(lar) yapıldığı takdirde, sadece kurala uymayan jump(lar) değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Jumplar yapılış sırasına göre değerlendirilecektir. Kısa programlarda kurallara 

uymayan elementler ‘No Value’ olarak değerlendirilip puanlamaya alınmayacaktır. 

o Jump Sequence’ları iki (2) veya (3) jumptan oluşur. İkinci ve/veya üçüncü jump ‘Axel’ olmak 

zorundadır.  

o Kısa ve serbest Programlarında vokal içeren müzikler kullanılabilir. 

o Çıkacak herhangi bir aksiliğe karşı yedek müziklerinin yanlarında bulunması gerekmektedir. 

Aksi takdirde 3 dk’lık sürede yedek müziğini getirmeyen sporcu diskalifiye olur. 

o Program süreleri, yarışmacının hareket etmeye veya kaymaya başlamasından programın 

sonunda tam bir duruş yapması anına kadar geçen zaman olarak hesaplanır. Zaman aşımı 

olduğu takdirde hiçbir hareket değerlendirilmeye alınmaz. 

o Kısa programda yarışmacı programını; süresi içinde tamamlayamaz ise, geçilen her bir beş (5) 

saniyeye kadar 1,0 puan kesinti yapılır. (Örneğin: Junior’da yarışan bir sporcunun programının 

süresi 2.51 ise bu sporcu için 1,0 puan kesinti yapılır. 2.56 ise bu sporcu için 2,0 puan kesinti 

yapılır). 

o Yarışmacılar Serbest Programlarını süresi içinde tamamlayamazlarsa, aşılan veya eksik kalınan 

her beş (5) saniyeye kadar 1,0 puan kesinti yapılır. (Örneğin: Junior kategorisi için serbest 

program kayış süresi 3 dakika 20 saniye ile 3 Dakika 40  saniye arasıdır. Yarışmacı programını, 

3 dakika 41 saniyede bitirmişse 1,0 puan ceza puanı verilir). 

o Yarışmacılar kısa ve serbest programlarını yarışma kostümü ile sunmalıdır. 

o Sporcu sayısına göre ve gidilecek JGP yarışma sayısına göre birden fazla yarışmaya gitme 

hakkı kazanılabilir. 
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o JGP Seçme Yarışması Federasyonumuz faaliyet programında yer alacaktır ancak elde edilen 

dereceler sezon sonu Kulüpler Puanlaması’nda geçerli olmayacaktır. 

 

 

2. Teknik Şartlar 

 

2.1 Kısa Program için Kategoriler Bazında Gerekli Elementler 

 

Junior Bayanlar Kategorisi 

2’li Axel Paulsen 

2’li ya da 3’lü Loop Jump 

(2+2) ya da (3+2) ya da (3+3) Jump kombinasyonu (Axel ya da Solo 

Jumptan farklı) 

Flying Camel Spin (Minimum 8 tur) 

Layback ya da sideways leaning spin veya ayak değiştirme olmadan Sit 

Spin (Minimum 8 tur) 

Tek bir ayak değişikliğini içeren Spin kombinasyonu (Her ayakta 

minimum 6 tur) 

Bir adet tüm buz yüzeyini kapsayan adım dizisi 

(Step Sequence) 

 

2.2 Dengeli Bir Serbest Program İçin Kategoriler Bazında Gerekli Elementler 

 

 

JUMPLAR  SPİNLER  ADIM/KOREO 

DİZİLERİ 

Maks. 7 Jump 

 En azından biri Axel 

olmalıdır. 

 Her bir double Jumpın sayısı 

(Double Axel dahil) toplamda 2 

adeti geçemez. 

 (3) tur ve (4) turda oluşan 

Jumplardan sadece 2 tanesi ya 

Jump kombinasyonunda ya da 

Jump dizisinde tekrar edilebilir, 

eğer yapılan bir solo Jump tekrar 

solo jump olarak tekrar edilirse 

ikinci tekrar edilen Jump taban 

puanının %70’ini alır. 

 En fazla 3 tane jump 

kombinasyonu veya 2 jump 

kombinasyonu ve 1 jump 

dizisi olabilir. 

 Sadece bir jump 

kombinasyonu veya jump 

dizisi 3 Jumptan oluşabilir. 

Maks. 3 Spin 

 Biri Spin 

kombinasyonu 

(Toplam Minimum 10 

tur) 

 Biri Flying Spin ya 

da Flying girişli spin 

hareketi (Minimum 6 

tur) 

 Biri tek pozisyonlu 

spin (Minimum 6 tur) 

Maks. 1 Koreo 

Dizisi  

(Choreographi

c Sequence) 
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2.3 Kategoriler Bazında Program Bileşenleri Puanları 

 

Kategori Değerlendirilecek Olan 

Program Bileşenleri 

Program Faktör Puanları 

Junior 

 Composition 

 Presentation 

 Skating Skills 

Bayanlar 

Kısa Program:1,33 

Serbest Program:2,67 

 

3. Diğer Konular 

 

Bu bildiri 2022 - 2023 ISU kural ve talimatnamelerine ve ‘ISU Technical Panel 

Handbook Single Skating’e uygun olarak hazırlanmıştır. Bu talimatnamede 

belirtilmeyen hususlar hakkında güncel ISU talimatnameleri geçerlidir. 

 

 

***TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU OLARAK TÜM SPORCU VE 

ANTRENÖRLERE BAŞARILAR DİLERİZ*** 

 


