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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  

 
Bildiri No. 0002 

 

 
2017 - 2018 Sezonu Senior ve Junior Senkronize Milli Takımları 

Belirleme Kriterleri 

 

Takımların Milli Takım unvanını kazanarak Ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil 

edebilmeleri için 08-10 Aralık 2017 tarihleri arasında organize edilecek olan Senkronize 

Şampiyonasında ve 26-28 Ocak 2018 tarihleri arasında organize edilecek olan Senkronize 

Türkiye Şampiyonası’nda aldıkları puanların toplamlarının ortalamaları sonucunda 

birinci olmaları gerekmektedir. Fakat birinci olan takımlar, yukarıda bahsedilen 

yarışmaların en az birinde, aşağıda detaylı olarak belirtilen hesaplamalar sonucunda 

ortaya çıkan Milli Takım baraj puanını geçmeleri durumunda tüm masrafları Federasyon 

tarafından karşılanarak, tam destekli bir şekilde Dünya Şampiyonası’na gönderilecektir. 

Ancak birinci olarak söz konusu baraj puanını geçemeyen takımların masrafları bu 

bildirinin III. maddesinde belirtilen oranlarda Federasyon tarafından karşılanacaktır. 

Sıralamada yer alan diğer takımlara Federasyon tarafından herhangi bir maddi destek 

sağlanmayacaktır. 

 

I. JUNIOR (GENÇLER) SENKRONİZE DÜNYA ŞAMPİYONASI  

16-17 Mart 2018 Zagreb / Hırvatistan 

 

a) 2017-2018 sezonu Junior (Gençler) kategorisi Milli Takım baraj puanı, ilgili sezondan 

önceki iki dünya şampiyonasında sıralamada Türkiye’nin 1 sıra üzerinden başlayarak 

yukarıya doğru yer alan beş takımın puanlarının hesaplanan ağırlıklı aritmetik 

ortalamalarının ortalamaları üzerinden belirlenecektir. Ağırlıklandırma hesabında söz 

konusu ağırlıklar, Türk Milli Takımı’nın sıralamasının 1 üstünde kalan takım için %30; 

2 üstünde kalan takım için %25; 3 üstünde kalan takım için %20; 4 üstünde kalan takım 

için %15 ve 5 üstünde kalan takım için %10 olarak hesaplanacaktır.  

b) Bu durumda 2017-2018 sezonunda ortaya çıkan Junior (Gençler) baraj puanı ve 

hesaplamaları aşağıda verilmiştir:  
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II. SENIOR (BÜYÜKLER) SENKRONİZE DÜNYA ŞAMPİYONASI  

6-7 Nisan 2018 Stockholm / İsveç 

 

a) 2017-2018 sezonu Senior (Büyükler) kategorisi Milli Takım baraj puanı, ilgili sezondan 

önceki iki dünya şampiyonasında sıralamada Türkiye’nin 3 sıra üzerinden başlayarak 

yukarıya doğru yer alan beş takımın puanlarının hesaplanan ağırlıklı aritmetik 

ortalamalarının ortalamaları üzerinden belirlenecektir. Ağırlıklandırma hesabında söz 

konusu ağırlıklar, Türk Milli Takımı’nın sıralamasının 3 sıra üzerinde kalan takım için 

%30; 4 sıra üzerinde kalan takım için %25; 5 sıra üzerinde kalan takım için %20; 6 sıra 

üzerinde kalan takım için %15 ve 7 sıra üzerinde kalan takım için %10 olarak 

hesaplanacaktır. 

b) Bu durumda 2017-2018 sezonunda ortaya çıkan Senior (Büyükler) kategorisi baraj 

puanı ve hesaplamaları aşağıda verilmiştir: 
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III. 2017 - 2018 SEZONUNDA UYGULANACAK BARAJ PUANLARI VE 

KADEMELİ DESTEK ORANLARI  

 

a) Junior (Gençler) Kategorisi için: 

- 75 puan ve üstü - %100 destek 

- 65 – 74,99 puan arası - %60 destek 

- 55 – 64,99 puan arası - %30 destek 

- 54,99 puan ve altı – destek yok 

b) Senior (Büyükler) Kategorisi için: 

- 94 puan ve üstü - %100 destek 

- 85 – 93,99 puan arası - %60 destek 

- 75 – 84,99 puan arası – %30 destek 

- 74,99 puan ve altı – destek yok 

 

 

Ankara                                                                                Ahmet Hamdi Gürbüz, Başkan 

18 Temmuz 2017 

                                                                                          Başak Derbent, Genel Sekreter 


