
 

 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU  

TURKISH ICE SKATING FEDERATION 
 
 

Bildiri No: 2021/02 
 
 
 

2021-2022 SEZONU 

ARTİSTİK BUZ PATENİ (TEKLER) BRANŞI 

ADAY MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU SEÇME KRİTERLERİ  
 
 
 
 

A. Aday Milli Takım Kadrosuna Girmeye Hak Kazanmak 

 

1. Sporcuların Aday Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanmaları için öncelikli olarak Federasyon 

tarafından yayınlanan (bkz. Bildiri No:1) Milli Takım baraj puanını yarıştıkları kategoride 2021 – 

2022 sezonu içerisinde en az bir (1) defa geçmiş olmaları gerekmektedir. 

2. ISU Şampiyonalarında (Avrupa Şampiyonası, Dünya Gençler Şampiyonası, Dünya Şampiyonası) 

aktif yarışan ve/veya ISU’nun bu yarışmalar için zorunlu olarak tanımladığı minimum teknik 

puanları elde eden sporcular, milli takım baraj puanını geçmiş sayılırlar. 

3. Sporcunun Milli Takım baraj puanını geçmiş sayılması için yarıştığı kategoride kısa ve serbest 

program için belirlenen teknik puanı elde etmiş olması gerekmektedir. Sporcu, kısa program veya 

serbest program teknik puanını farklı yarışmalarda elde edebilir. Bu koşulları sağladığı takdirde 

Aday Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanır. 

 

B. Aday Milli Takım Kampına Katılım Koşulları 

Sporcuların Aday Milli Takım Kampına katılma koşullarını sağlayabilmeleri için aşağıdaki kriterleri 

yerine getirmesi gerekir. 

1. 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda kendi 

kategorilerinde milli takım baraj puanını en az bir (1) defa almış olmak, 

2. Ulusal seviyede düzenlenen yarışmalara katılım kriterlerimiz aşağıdaki gibidir : 

a. Ümitler / Büyükler Türkiye Şampiyonasına Katılmış olmak 

b. Ümitler / Büyükler kategorisinde ülkemizde düzenlenen toplam yarışma sayısından en 

fazla 2 eksiğine katılmış olmak (Örnek; Ümitler kategorisinde toplam 4 yarışma 

düzenlenmiş ise 2’sine katılmış olmak. Büyükler kategorisinde toplam 5 yarışma 

düzenlenmiş ise 3’üne katılmış olmak) 

3. Sağlık / sakatlık vb nedenler ile ulusal seviyede düzenlenen yarışmalara katılamayacak 

sporcularımızın Devlet Hastanesinden alınan sağlık durumlarını gösteren rapor ve belgeleri 

yarışmadan önce Türkiye Buz Pateni Federayonu’na sunması halinde ilgili yarışmadan istisna 

tutulacaktır. 

4. Uluslararası bir yarışmada Federasyon tarafından ‘milli takım sporcusu’ olarak görevlendirilen 

sporcunun katılacağı yarışma tarihi ile ülkemizde düzenlenecek ulusal bir yarışmanın aynı tarihe 

denk gelmesi durumunda ülkeyi temsil ettiği uluslararası yarışma yukarıda belirtilen yarışma 

kotası içerinde sayılacaktır. 

 

 



 

 

 

5. Temsil belgesi ile uluslararası yarışmaya kendi imkanları ile giden ve milli sporcu belgesi alan 

veya almaya hak kazanan ancak milli takım baraj puanını geçemeyen sporcular Aday Milli 

Takım Kampına katılamayacaktır. Ancak temsil belgesi ile gittiği yarışmada Federasyon 

tarafından yayınlanan (bkz. Bildiri No:1) Milli Takım baraj puanını alan sporcular, diğer 

koşulları da sağlamak kaydıyla Aday Milli Takım Kampına katılabilecektir. 

6. Yurt dışında yaşayan veya eğitimini sürdüren sporcularımızın Milli Takım kampına katılma 

hakkı elde edebilmeleri için; Türkiye Şampiyonasına katılması veya dünya genelinde yaşanan 

pandemi süreci göz önünde bulundurularak bu sebeple Türkiye Şampiyonasına katılamayan 

sporcunun Faaliyet programında yer alan kısa ve serbest program kayılan herhangi bir ulusal 

yarışmaya katılarak (Amatörler, Bölge Yarışmaları, Okullar arası Yarışmalar hariç) yarıştığı 

kategoride milli takım baraj puanını geçmiş olması gerekmektedir.   


