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            TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU         
           TURKISH ICE SKATING FEDERATION 
 

2020-2021 SEZONU 

ARTİSTİK BUZ PATENİ (TEKLER) BRANŞI 

 

GENEL MEMORANDUM 
 

1)YARIŞMALAR 
2020-2021 sezonunda Artistik Buz Pateni (Tekler) branşında düzenlenmesi planlanan yarışmalar 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda belirtilen yarışmaların isim, tarih ve yerleri ile günün şartlarına göre 

yarışmaların iptal edilmesine ilişkin tüm yetki Türkiye Buz Pateni Federasyonuna aittir. 

YARIŞMA ADI TARİHİ KATEGORİSİ 

 

ATATÜRK KUPASI 

 

09-11 EKİM 2020 

 

BÜYÜKLER (BN + IN + AN + J +S) 

 

CUMHURİYET KUPASI 

 

23-25 EKİM 2020 

 

ÜMİTLER (A+B+C1+C2+D1+D2) 

 

ELİT VE YETİŞKİN AMATÖRLER 

ŞAMPİYONASI 

 

20-22 KASIM 2020 

 

AMATÖRLER (ELİT VE YETİŞKİN) 

 

BÜYÜKLER TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI 

 

11-13 ARALIK 2020 

 

BÜYÜKLER (BN + IN + AN + J +S) 

 

EYOF SEÇME YARIŞMASI 

 

19-20 ARALIK 2020 

 

BÜYÜKLER ( IN+AN+J) 

 

GMK ATATÜRK ÜMİTLER 

ŞAMPİYONASI 

 

25-27 ARALIK 2020 

 

ÜMİTLER (A+B+C1+C2+D1+D2) 

ÜMİTLER TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI 

 

15-17 OCAK 2021 

 

ÜMİTLER (A+B+C1+C2+D1+D2) 
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BAŞKENT KUPASI 

 

19-21 ŞUBAT 2021 

 

BÜYÜKLER (BN + IN + AN + J +S) 

 

MARMARA BÖLGE YARIŞMASI 

 

12-14 MART 2021 

 

BÜYÜKLER+KÜÇÜKLER 

(A+B+C1+C2+D1+D2+BN+IN+AN+J+S) 

 

GÜLSEVİM ANAR BÖLGE 

YARIŞMASI 

 

26-28  MART 2021 

 

BÜYÜKLER+KÜÇÜKLER 

(A+B+C1+C2+D1+D2+BN+IN+AN+J+S) 

 

BEYZA ŞENONAY EGE BÖLGE 

YARIŞMASI 

 

16-18 NİSAN 2021 

 

BÜYÜKLER+KÜÇÜKLER 

(A+B+C1+C2+D1+D2+BN+IN+AN+J+S) 

 

ÜMİTLER SPOR TOTO 

FEDERASYON KUPASI 

 

21-23 MAYIS 2021 

 

ÜMİTLER (A+B+C1+C2+D1+D2) 

 

BAHAR KUPASI 

 

28-30 MAYIS 2021 

 

BÜYÜKLER (BN + IN + AN + J +S) 

 

2) YAŞ GRUPLARI 

Senior  01 Temmuz 2005’den önce doğan sporcular 

Junior  01 Temmuz 2001’den sonra, 30 Haziran 2007’den önce doğan sporcular 

Advanced Novice  01 Temmuz 2005’den sonra, 30 Haziran 2010’dan önce doğan sporcular 

Intermediate Novice  01 Temmuz 2005’den sonra doğan sporcular 

Basic Novice  01 Temmuz 2007’dan sonra doğan sporcular 

Ümitler A 01 Temmuz 2008’den sonra doğan sporcular 

Ümitler B  01 Temmuz 2009’dan sonra doğan sporcular 

Ümitler C-1  01 Temmuz 2010’dan sonra doğan sporcular 

Ümitler C-2  01 Temmuz 2011’den sonra doğan sporcular 

Ümitler D-1  01 Temmuz 2012’den sonra, 30 Haziran 2013’den önce doğan sporcular 

Ümitler D-2  01Temmuz 2013’den sonra doğan sporcular 
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3) ULUSAL YARIŞMALARA KATILIM ŞARTLARI 

1-Yarışmalara Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından verilen ve ilgili sezona ait vizesi yapılmış Artistik Buz 

Pateni veya Senkronize Buz Pateni branşı sporcu lisansına sahip ve Türkiye Buz Pateni Federasyonunca 

düzenlemiş olan test yarışmalarında yarışılacak kategorinin testini geçmiş sporcular katılabilir. (Bölge 

Yarışmaları, Okullar arası Yarışmalar ve Özel Sporcular için düzenlenen yarışmalar ile yapılması halinde seçme 

yarışmaları hariç)  

2-Yarışmanın düzenlendiği ilin kulüp ve ferdi sporcuları da dahil olmak üzere, her yarışma için ayrı ayrı bağlı 

bulunulan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden “Kafile Onay Yazısı” alınarak Federasyona ibraz etmek 

zorunludur. 

 

3- Başvurulardan, yalnızca Federasyonumuz web sitesinde yayınlanacak olan Yarışma Talimatlarında 

belirtilecek “Başvuru Tarihleri”, “Başvuru Şekil ve Şartları"na göre uygun olanlar (Online Sistem) kabul 

edilecektir. İlgili yarışmaya başvurusu kabul edilen sporcuların listesi, detaylı yarışma programı ve kura listeleri 

yarışma tarihinden önce Federasyonumuza ait web sayfasından (www.buzpateni.org.tr) duyurulacaktır. 

4- Intermediate Novice, Advanced Novice, Junior veya Senior kategorilerinde yarışmış sporcular bir sonraki 

yarışmada bir alt kategoride yarışamazlar. Basic Novice kategorisinde yarışan sporcular ise, sezon içerisinde 

Federasyon tarafından düzenlenecek olan herhangi bir Ümitler yarışmasında yarışamazlar. Ümitler 

kategorilerinde bir üst kategoriye geçerek yarışan sporcular daha sonraki yarışmalarda tekrar bir alt kategoriye 

inemezler. (Bölge Yarışmaları hariç) Ayrıca E kategorisi sporcuları, Ümitler yarışmalarına puanlama 

yapılmaksızın sadece gösteri kategorisi sporcusu olarak katılabilirler. Lisans çıkartmaya yaşı tutan sporcular 

lisans çıkartmak kaydı ile kulüpleri veya ferdi olarak yarışmalara başvuru yapmak zorundadır. Lisans çıkartma 

yaşı tutmayan sporcular ise; velilerinin yazılı izinleri olması koşulu ile yarışmalara başvuru yapabilirler. 

 

4) ULUSLARARASI YARIŞMALARDA TEMSİL HAKKI 

Milli Takım Baraj Puanını elde etmiş sporcuların uluslararası yarışmalardaki temsil hakkı için Federasyonun  

2020-2021 sezonu faaliyet takviminde yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalardan (Bölgesel, Amatörler, 

Okullar arası Yarışmalar ve Özel Sporcular için düzenlenen yarışmalar hariç) aldığı toplam puanların 

ortalamasına ve katılım sağlanacak yarışmanın kontenjanına bakılarak en yüksek ortalama puana sahip 

sporcular arasından değerlendirme yapılarak görevlendirme verilir. 

 “Ortalama”:  Sporcunun katılım sağlayarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği toplam puanının, 

katılım sağladığı toplam yarışma sayısına bölünmesi ile elde edilir.  

** Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 sezonunda ulusal ve uluslararası yarışma takviminde iptaller olur 

ve ortalama puan hesaplanamaz ise önceki sezonun ortalama puanlarına bakılır. 
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5) ISU / ULUSLARARASI YARIŞMA TAKVİMLERİ 
 

Federasyonumuzun 2020-2021 sezonu Faaliyet Programında yer alması planlanan ISU / Uluslararası 

yarışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

Federasyon tarafından belirlenen ve faaliyet takviminde yer alan uluslararası yarışmalara katılım sağlanıp 

sağlanmaması, katılım koşulları, katılacak sporcu sayıları, yarışma değişikliği veya iptali hususunda dönemin 

şart ve koşullarına bağlı olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunca her zaman değişiklik yapılabilir. 

 

Yarışma Tarih Yeri Kategori Sporcu Seçimi 

NEBELHORN TROPHY 

CHALLENGER SERİSİ 
23-26 Eylül 2020 

Oberstdorf /  

GER 
Senior Senior kategorisi olimpik sporcuları gönderilecektir. 

BUDAPEST TROPHY 

CHALLENGER SERİSİ 

(SENIOR İÇİN) 

15-17 Ekim 2020 
Budapest /  

HUN 

Junior 

Senior 

1- Kategorisinin milli takım baraj puanını geçmiş, 
 
2- Her bir kategori için yarışmaya katılacak sporcu 
sayıları, yarışma duyurusuna göre belirlenecektir. 
 
3- En yüksek ortalama puan sıralaması için; 2020-2021 
sezonunda yapılan yarışma sayısı 2'den az ise 2019-2020 
sezonu ile 2020-2021 sezonunda yapılan yarışma 
sonuçlarına birlikte bakılarak ortalama puan sıralaması her 
bir kategori için bulunacaktır. 2020-2021 sezonunda 
yarışma düzenlenememesi halinde ise 2019-2020 sezonu 
sıralamasına göre değerlendirmeye alınacaktır. 
 
4-Covid-19 pandemisi nedeniyle uluslararası yarışmaların 
takvimine ve düzenlenip düzenlenememesine bağlı olarak 
hangi seviyedeki sporcuların hangi yarışmalara 
gönderileceği ayrıca www.buzpateni.org.tr adresinde her 
bir yarışma öncesinde yayınlanacaktır. 

DENKOVA STAVISKI 

CUP 

10-15 Kasım 

2020 

Sofia /  

BUL 

A, B, 

Novice (B, I, A) 

Junior 

Senior 

SANTA CLAUS CUP 
23-29 Kasım 

2020 

Budapest /  

HUN 

Adv.Novice 

Junior 

Senior 

GOLDEN SPIN 

CHALLANGER SERİSİ 

(SENIOR İÇİN) 

2-5 Aralık 2020 
Zagreb /  

CRO 

Junior 

Senior 

MENTOR TORUN CUP 5-10 Ocak 2021 
Torun /  

POL 

Adv.Novice 

Junior 

Senior 

SOPHIA TROPHY 2-7 Şubat 2021 
Sofia /  

BUL 

A, B, 

Novice (B, I, A) 

Junior 

Senior 

CHALLENGE CUP 
25-28 Şubat 

2021 

Den Haag / 

NED 

Adv.Novice 

Junior 

Senior 

TRIGLAV TROPHY 

NARCISA CUP 
7-11 Nisan 2021 

Jesenice / 

SLO 

A, B, 

Novice (B, I, A) 

Junior 

Senior 

 

 

Yarışma Tarih Yeri Kategori Sporcu Seçimi 

AVRUPA OLİMPİK 

GENÇLİK KIŞ FESTİVALİ 

(EYOF) 

06-13 Şubat 

2021 

Vuokatti / 

FIN 
Junior 

Sporcu kriterleri ayrı bir duyuru olarak 
www.buzpateni.org.tr adresinde yayınlanacaktır. 

AVRUPA ŞAMPİYONASI 
25-31 Ocak 

2021 

Zagreb / 

CRO 
Senior 

1- ISU tarafından belirlenen kısa program ve serbest 
program teknik puanını elde etmiş, 
 
2- 2020-2021 sezonunda; Avrupa Şampiyonası öncesinde 
Federasyonumuzun takviminde yer alan ulusal ve 
uluslararası yarışmalardan en az ikisinde Senior 
kategorisinde yarışan ve en yüksek ortalama toplam puana 
sahip bir bay ve bir bayan sporcu katılabilecektir. (İlgili 
şampiyona öncesinde herhangi bir yarışma 
düzenlenememesi halinde seçme yarışması ile sporcu seçimi 
yapılacaktır) 
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DÜNYA GENÇLER 

ŞAMPİYONASI 
1-7 Mart 2021 

Harbin / 

CHN 
Junior 

1-ISU tarafından belirlenen kısa program ve serbest 
program teknik puanını elde etmiş, 
 
2- 2020-2021 sezonunda; Dünya Gençler Şampiyonası 
öncesinde Federasyonumuzun takviminde yer alan ulusal ve 
uluslararası yarışmalardan en az iki tanesinde Junior 
kategorisinde yarışan ve en yüksek ortalama toplam puana 
sahip bir bay ve bir bayan sporcu katılabilecektir. (İlgili 
şampiyona öncesinde herhangi bir yarışma 
düzenlenememesi halinde ve ISU teknik puanını elde eden 
sporcu sayısına bağlı olarak seçme yarışması ile sporcu 
seçimi yapılabilecektir.) 
 
İstisna : Junior kategorisinde ISU teknik puanını elde eden 
sporcu olmaması halinde, yaşı tutan, Junior ISU teknik 
puanına sahip Senior sporcularından da seçim 
yapılabilecektir.  

DÜNYA ŞAMPİYONASI 
22-28 Mart 

2021 

Stockholm / 

SWE 
Senior 

1- ISU tarafından belirlenen kısa program ve serbest 
program teknik puanını elde etmiş, 
 
2- 2020-2021 sezonunda; Dünya Şampiyonası öncesinde 
Federasyonumuzun takviminde yer alan ulusal ve 
uluslararası yarışmalardan en az iki tanesinde Senior 
kategorisinde yarışan ve en yüksek ortalama toplam puana 
sahip bir bay ve bir bayan sporcu katılabilecektir. (İlgili 
şampiyona öncesinde herhangi bir yarışma 
düzenlenememesi halinde seçme yarışması ile sporcu seçimi 
yapılacaktır) 

 

AÇIKLAMALAR : 

i. Sporcu seçimlerinde, puan ortalamalarına bakılırken bölgesel yarışmaların sonuçları dikkate 

alınmayacaktır. 

ii. Federasyon tarafından belirlenen ve faaliyet takviminde yer alan uluslararası yarışmalara katılım sağlanıp 

sağlanmaması, katılım koşulları, katılacak sporcu sayıları, yarışma değişikliği veya iptali hususunda 

dönemin şart ve koşullarına bağlı olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunca her zaman değişiklik 

yapılabilir. 

iii. Covid -19 pandemisi nedeniyle ISU takviminde yer alan yarışmalar ISU ve/veya ilgili ülke federasyonu 

tarafından da iptal edilebilir, ertelenebilir. ISU takvimi ve ISU'nun duyurularına göre değişiklikler 

olabilecektir. Bu sebeplerle yarışmaların iptal edilmesi durumunda yarışmaya katılması planlanmış 

sporcuların ilave yarışma hakkı olmayacak ve bu sporcuların bir sonraki sezon için yarışma hakları saklı 

kalmayacaktır. (Bu konuya ilişkin Federasyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde günün şartları 

değerlendirilerek uygulama değişikliği yapılabilecektir.) 

 

6) UYGULANACAK YÖNERGELER/ÖDÜLLER 

 2020-2021 sezonunun son ulusal yarışmasının akabinde Artistik Buz Pateni (Tekler) Türkiye Kulüpler 

Şampiyonu belirlenecektir. Amatörler, Bölge Yarışmaları, Okullar arası yarışmalar ve Özel Sporcular için 

düzenlenen yarışmalar ile yapılması halinde seçme yarışmaları hariç tüm resmi ulusal yarışmalar puanlamaya 

dahil edilecektir. (bkz. Bildiri No:3 2020 – 2021 Sezonu Artistik Buz Pateni (Tekler) Branşı Kulüp 

Şampiyonluk Yönergesi) 

 Bildiri No: 8 2020 – 2021 Sezonu Artistik Buz Pateni ( Tekler) Branşı Kategori Birincileri ve Ödül 

Yönergesinde belirtilen usul esas ve şartlar doğrultusunda 2020 – 2021 sezonu Kategori Birincileri 

belirlenecektir. Türkiye Buz Pateni Federasyonunca uygun görülmesi halinde kategori birincileri 

ödüllendirilebilecektir. 
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7) AKREDİTASYON 

Yarışmaya katılacak sporcu, idareci ve antrenörler Federasyon tarafından akredite edilir. Akreditasyon 

şartları ve detayları Federasyonun web sitesinde yayınlanacak ilgili yarışmaya özel Talimattaki şartlara uygun 

şekilde yapılır. 

8)   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 

bulundurmakla yükümlüdür. 

9) İTİRAZLAR 

 

Ulusal yarışma sonuçlarına itirazlar yazılı olarak yalnızca “Kategori Başhakemine” yapılır. İtiraz 

dilekçesi ile 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) depozito bedeli tutanakla Federasyon Görevlisine nakit olarak 

ödenir. İtirazlar sadece teknik (matematiksel) hesaplamalar / konular için yapılabilir. İtirazı haklı bulunanlara 

depozitoları geri ödenir. İtiraz geçerli değilse alınan ücret Federasyonun ilgili hesaplarına gelir kaydedilir. 

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. 

 

 

*** Türkiye Buz Pateni Federasyonu sezon içerisinde gerekli gördüğü takdirde tüm Bildiri ve Memorandum’da 

güncelleme yapma hakkına sahiptir. 


