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           TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU         
           TURKISH ICE SKATING FEDERATION 
              

   Bildiri No: 2019/ 2 

 

ADAY MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU SEÇME VE  

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA TEMSİL KRİTERLERİ 

 

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 2019 - 2020 sezonu içerisinde en az bir (1) defa geçmiş olmaları gerekmektedir.  

 

2- Sporcunun Milli Takım baraj puanını geçmiş sayılması için yarıştığı kategoride kısa ve 

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

program veya uzun program teknik puanını farklı yarışmalarda elde edebilir. Bu koşulları 

sağladığı takdirde Aday Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanabilir.  

 

3- Sporcuların Aday Milli Takım Kampına katılma koşullarını sağlayabilmeleri için aşağıdaki 

kriterleri yerine getirmesi gerekir. 

a) 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ulusal ve/veya uluslararası 

yarışmalarda kendi kategorilerinde milli takım baraj puanını en az bir (1) defa almış 

olmak, 

b) Biri Türkiye Şampiyonası olmak üzere kendi kategorisinde düzenlenen toplam yarışma 

sayından en fazla 1 eksiğine aynı kategoride katılmış olmak. (Örn. Düzenlenen toplam 4 

yarışmadan en az 3’üne aynı kategoride katılmış olmak) 

 

4- Sporcunun uluslararası yarışmada temsil hakkı kazanabilmesi için 2019-2020 sezonu 

faaliyet takviminde yer alan yarışmalarda aldığı baraj puanları değerlendirilir. 

 

5- Faaliyet programında yer alan uluslararası yarışmalardan alınan baraj puanları; sporcunun 

uluslararası yarışmada temsil hakkı kazanması ve milli takım yaz kampına katılması için 

geçerli olacaktır. 

 

6- Kulüp veya ferdi sporcular Federasyonumuzca görevlendirilen Milli Takım 

sporcularımızın katıldığı uluslararası yarışmalara Federasyondan izin almak kaydı ile 

katılabilirler. 
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ADAY MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU VE 

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA TEMSİL KRİTERLERİ 

 

***Federasyonumuzun 2019-2020 sezonu Faaliyet Programında yer alması planlanan 

uluslararası yarışmalar aşağıda belirtilmiştir.  
 

***Bu 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.  
 

***Bildiride geçen “Ortalama” sporcunun katılım sağlayarak ulusal yarışmalarda elde ettiği 

toplam puanının, katılım sağladığı toplam yarışma sayısına bölünmesi ile elde edilir 

__________________________________________________________________________ 
 

JUNIOR GRAND PRIX YARIŞMALARI: 

ISU Junior Grand Prix yarışmalarına katılabilmek için 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde 
Samsun ilinde düzenlenecek Seçme yarışmasına katılım şartı gözetilmektedir. (bkz. JGP 
Seçme Yarışması Talimatı) 

 

NEBELHORN TROPHY CHALLENGER SERİSİ (25 – 28 Eylül 2019 ALMANYA): 

Yarışmaya, Senior kategorisinde en az bir defa ulusal yarışmada yarışmış, Senior kategorisi 
testini geçmiş, 2018-2019 sezonunda milli takım baraj puanını elde etmiş ve en yüksek puana 
sahip her kategoride iki bay ve iki bayan sporcu katılabilecektir.   

 

DENIS TEN MEMORIAL CHALLENGE (10 - 13 Ekim 2019 KAZAKİSTAN) 

Yarışmaya;  
- Junior kategorisinde 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan JGP SEÇME 

YARIŞMASI ve 28 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan BAŞKENT 
KUPASI yarışmaları sonuçlarına göre, 2019-2020 sezonunda en yüksek puanı alan ve 
milli takım baraj puanına sahip iki bay ve iki bayan sporcu katılabilecektir.  

- Senior kategorisinde BAŞKENT KUPASI veya NEBELHORN TROPHY yarışma 
sonuçlarına göre, 2019-2020 sezonunda en yüksek puanı alan ve milli takım baraj 
puanına sahip iki bay ve iki bayan sporcu katılabilecektir.  

                                                                
BOSPHORUS CUP (25 - 30 Kasım 2019 İSTANBUL) 

Tüm sporcuların katılımına açıktır. 
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EDUSPORT TROPHY - ROMANYA (08 – 12 Ocak 2020) 

Yarışmaya 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan JGP SEÇME YARIŞMASI, 
28 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan BAŞKENT KUPASI, 25-28 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlenecek olan NEBELHORN TROPHY, 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan CUMHURİYET KUPASI ve 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek 
olan TÜRKİYE ŞAMPİYONASI yarışmalarından en az iki tanesine katılmış olmak koşulu 
ile yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puanı alan ve milli takım baraj puanını 
geçmiş Advanced Novice, Junior ve Senior kategorilerinden iki bay ve iki bayan sporcu 
katılabilecektir. 

 

KIŞ GENÇLİK OLMPİYATLARI ( 09 - 22 Ocak 2020 İSVİÇRE) 

Federasyonumuz 2019-2020 sezonu faaliyet takviminde yer alan yarışmalardan en az iki 
tanesinde Junior kategorisinde katılmış olmak koşulu ile yarışmaların sonuçlarına göre en 
yüksek ortalama puana sahip ve milli takım baraj puanını geçmiş ve yarışma kriterlerine sahip 
1 bay ve 1 bayan sporcu katılabilecektir. 

 

AVRUPA ŞAMPİYONASI (20 - 26 Ocak 2020 AVUSTURYA) 

Avrupa Şampiyonası öncesinde, Federasyonumuz 2019-2020 sezonu faaliyet takviminde yer 
alan yarışmalardan en az iki tanesinde Senior kategorisinde katılmış olmak koşulu ile 
yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puana sahip ve milli takım baraj puanını 
geçmiş 1 bay ve 1 bayan sporcu katılabilecektir. 

 

SOPHIA TROPHY (3 - 9 Şubat 2020 - BULGARİSTAN) 

Yarışmaya 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ATATÜRK KUPASI, 09 - 10 
Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
ÜMİTLER ŞAMPİYONASI, 4-5 Ocak 2020  tarihlerinde düzenlenecek olan ÜMİTLER 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI yarışmalarının en az iki tanesine katılmış olmak koşulu ile, 
yarışmaların sonuçlarına göre A ve B kategorilerinde katıldıkları yarışmalar en yüksek 
ortalama puanı alan ve milli takım baraj puanını geçmiş her kategoriden iki bay ve iki bayan 
sporcu katılabilecektir.  
Yarışmaya 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan JGP SEÇME YARIŞMASI, 
28 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan BAŞKENT KUPASI, 25-28 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlenecek olan NEBELHORN TROPHY, 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan CUMHURİYET KUPASI ve 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek 
olan TÜRKİYE ŞAMPİYONASI yarışmalarından en az iki tanesine katılmış olmak koşulu 
ile yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puanı alan ve milli takım baraj puanını 
geçmiş Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced Novice, Junior ve Senior 
kategorilerinden iki bay ve iki bayan sporcu katılabilecektir. 
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DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI ( 02 - 08 Mart 2020 ESTONYA) 

Dünya Gençler Şampiyonası öncesinde, Federasyonumuz 2019-2020 sezonu faaliyet 
takviminde yer alan yarışmalardan en az iki tanesinde Junior kategorisinde katılmış olmak 
koşulu ile yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puana sahip ve milli takım baraj 
puanını geçmiş 1 bay ve 1 bayan sporcu katılabilecektir. 

 

DÜNYA ŞAMPİYONASI (16 - 22 Mart 2020 KANADA) 

Dünya Şampiyonası öncesinde, Federasyonumuz 2019-2020 sezonu faaliyet takviminde yer 
alan yarışmalardan en az iki tanesinde Senior kategorisinde katılmış olmak koşulu ile 
yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puana sahip ve milli takım baraj puanını 
geçmiş 1 bay ve 1 bayan sporcu katılabilecektir. 

 
TRIGLAV TROPHY NARCISA CUP (06 - 12 Nisan 2020 SLOVENYA) 

Yarışmaya 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ATATÜRK KUPASI, 09 - 10 
Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
ÜMİTLER ŞAMPİYONASI, 4-5 Ocak 2020  tarihlerinde düzenlenecek olan ÜMİTLER 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI yarışmalarının en az iki tanesine katılmış olmak koşulu ile, 
yarışmaların sonuçlarına göre A ve B kategorilerinde katıldıkları yarışmaların en yüksek 
ortalama puanını alan ve milli takım baraj puanını geçmiş her kategoriden iki bay ve iki bayan 
sporcu katılabilecektir. 
Yarışmaya 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan JGP SEÇME YARIŞMASI, 
28 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan BAŞKENT KUPASI, 25-28 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlenecek olan NEBELHORN TROPHY, 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan CUMHURİYET KUPASI ve 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek 
olan TÜRKİYE ŞAMPİYONASI yarışmalarından en az iki tanesine katılmış olmak koşulu 
ile yarışmaların sonuçlarına göre en yüksek ortalama puanı alan ve milli takım baraj puanını 
geçmiş Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced Novice, Junior ve Senior 
kategorilerinden iki bay ve iki bayan sporcu katılabilecektir. 
 

 


