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Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun 2019 – 2020 sezonu faaliyet programında yer alan 

Artistik Buz Pateni Beyza Şenoay Ege Bölge Yarışmasının  29 Şubat –1 Mart 2020 tarihlerinde 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu’ nda düzenlenmesi planlanmaktadır. 

. Yarışmaya 2019 – 2020 sezonuna ait geçerli lisansa sahip (Artistik Buz Pateni veya 

Senkronize branşı) sporcular katılabilir. 

 

. Yarışmaya katılacak kulüplerin en geç 10 Şubat 2020 2019 Pazartesi günü saat 

23:59’a kadar www.buzpateni.org.tr adresinden Kulüp Hesaplarına girerek “Etkinlik” 

 bölümünden online yarışma başvurusunda bulunabilirler. 25 Kasım 2019 Pazartesi günü 

saat 23:59 itibari ile sistem başvuruya otomatik olarak kapanacaktır. 
 

Etkinlik başvurusunu yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yapan Kulüpler 14 

Şubat 2020 Cuma günü saat 23:59’a kadar listelerinde revize işlemleri 

yapabileceklerdir. 

.11 Şubat 2020 Salı gününden 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 23:59’a kadar 

 online   sistem   üzerinden   yapılacak   olan   başvurular   ise;   “GEÇ   BAŞVURU” olarak 

 değerlendirmeye alınacaktır. Geç Başvurunun onaylanması için sporcu başına 150,00 TL 

 geç başvuru bedelinin Federasyonun TEB Bankası TR98 0003 2000 0000 0069 5708 25 

 hesabına   yatırarak   (Kulüp   adı  ve  sporcu   isimleri  belirtilmek sureti  ile)  dekontlarını 

 “Etkinlik   Başvuru”   kısmında   bulunan   “Ekstra   Dosya”   kısmına   ekleyerek   sisteme 

 yüklemeleri gerekmektedir. Dekont yüklemesini yapmayan kulüplerin başvuruları 

onaylanmayacak ve yarışmaya katılamayacaklardır. 

 

. Kura çekimi ve Teknik toplantı daha sonra Federasyonca ilan edilecek yerde ve zamanda 

yapılacaktır. Genel Organizasyon Kuralları, İdari ve Teknik Hususlar ile yarışmanın detaylı 

programının yapılacağı Teknik Toplantıya Kulüplerin İdareci ve/veya Antrenörlerinin katılımı 

zorunlu olup, toplantıya katılmayan kulüp idareci ya da antrenörleri toplantı esnasında verilen 

güncel veya revize edilmiş bilgiler ile yarışma esnasında uygulanacak kurallardan de haberdar 

edilmiş sayılacaktır. 

 

 

*Yarışmanın Sporcu katılım durumuna göre tek gün olması söz 

konusudur. Online başvuruların sona erdiği gün  Web sayfamızdan duyurusu 

yapılacaktır. 
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. Yarışmanın ilk gün resmi antrenmanları 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Federasyonca 

daha sonra ilan edilecek saatte başlayacaktır. 
. Yarışmaya katılacak sporcu, idareci veya antrenörlere herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

. Yarışmanın  tahmini  antrenman  ve  yarışma  programları  Türkiye  Buz  Pateni 

Federasyonunun resmî web sayfası olan www.buzpateni.org.tr adresinden ve/veya yarışma 

 için   oluşturulan   mesajlaşma   gruplarından   paylaşılacaktır.   Yarışma   öncesinde   veya 

 esnasında herhangi bir program değişikliği (gecikme ve/veya erken ilerleme) söz konusu 

 olduğunda aksaklık yaşanmaması adına kulüp antrenör veya idarecilerinin yarışmayı anlık 

 olarak takip etmeleri gerekmektedir. Konu ile alakalı yaşanabilecek aksaklıklar antrenör 

ve idarecilerin sorumluluğunda olacaktır. 

.Bütçe imkanlarının yeterli olması halinde, sporcu, idareci ve antrenörler yarışmaya bağlı 

bulundukları Spor İl Müdürlükleri imkanları ile katılabilirler. 

.Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri farklı bir uygulama yaptığından ötürü, izin yazısına 

ihtiyaç duyan sporcu ve antrenörler bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata 

geçmeleri gerekmektedir. Yaşanacak gecikme ve olumsuzluklardan ötürü Federasyonumuz 

sorumlu değildir. 

 

 

 

TÜM SPORCU ve ANTRENÖRLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ….. 
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