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TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

ARTİSTİK BUZ PATENİ 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

(BN,IN,AN,JUNIOR,SENIOR) 

ÖZEL YARIŞMA TALİMATI 

( 26 – 28 Kasım 2021/SAMSUN) 

 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun 2021 – 2022 sezonu faaliyet programında yer alan 

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nın 26 – 28 Kasım 2021 tarihleri arasında 

Samsun’da düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

• Yarışmaya 2021 – 2022 sezonuna ait geçerli lisansa sahip (Artistik Buz Pateni veya 
Senkronize Buz Pateni branşı) sporcular katılabilir. 

 

a) Yarışmaya katılacak kulüplerin idareci, antrenör ve sporcu (doğum tarihleri ile 

kategorilerini belirtilerek) isimlerinin yazılı olduğu katılım dilekçelerini, element 

formlarını, yarışma müziklerini, bağlı bulundukları İl Müdürlüğünden onaylanmış 

listelerini ve covid taahhütnamelerini 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 23:59’a 

kadar, www.buzpateni.org.tr adresinden kulüp hesaplarına girerek etkinlik 

başvurusunda bulunabilirler. 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 23:59 itibari ile 

sistem başvuruya otomatik olarak kapanacaktır. 

Yeni kayıt yaptıracak olan kulüpler ise ; www.buzpateni.org.tr adresinden “kayıt 

ol” bölümünden online kulüp kayıtlarını yaptıktan sonra yönlendirmeleri takip 

ederek etkinlik başvurusunda bulunabilirler. 

Etkinlik başvurusunu yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yapan kulüpler 17 

Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar, listelerinde revize işlemleri 

yapabileceklerdir. 

 
b) 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 23:59’dan itibaren 17 Kasım 2021 Çarşamba 

günü saat 18:00’a kadar yapılacak olan online sistem üzerindeki başvurular ise; 

“GEÇ BAŞVURU” olarak değerlendirmeye  alınacaktır. Geç Başvurunun 

onaylanması için sporcu başına 150,00 TL geç başvuru bedelinin Federasyonun 

TEB Bankası TR 98 0003 2000 0000 0069 5708 25 hesabına (Kulüp adı ve sporcu 

isimleri belirtilmek sureti ile) dekontlarını “Başvuru” kısmında bulunan “eksta 

dosya” kısmına ekleyerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dekont yüklemesini 

yapmayan kulüplerin başvuruları onaylanmayacak ve yarışmaya 

katılamayacaklardır. 

 

c) Yarışma için gerekli tüm evraklar online sisteme yüklenecektir. Yarışma 

esnasında İl Müdürlüğü yazılarının orijinalleri ile Federasyonumuz tarafından 

istenilecek olan (örneğin etik kurallar, aydınlatma metni, covid anketi vb.) evraklar 

Federasyonumuzca her kulüp için hazırlanacak olan posta kutularına 

bırakılacaktır.
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• Yarışma müziklerinin sisteme yüklenmesinden sonra gerekli kontrollerinin yapılması 

gerekmekte olup yarışma esnasında kesinlikle USB ve CD kayıtlar kabul 

edilmeyecektir. 
 

• Yarışma başvurusu yapmadan önce kulüpler, 

 

(1) Sporcu değişiklikleri, transfer/ayrılma durumları için sporcularını güncellemeleri 

(2) Sistemde önceki sezona ait lisansları silmeleri, 2021-2022 sezonuna ait lisansları 

ise önlü arkalı olacak şekilde sisteme yüklemeleri, 

(3) Sistemde kayıtlı sporcuların kişisel bilgilerinin kontrolü ve varsa kategori 

güncellemelerini yapmaları gerekmektedir. Normal başvuru süresince yapılmayan 

değişiklerden kulüp yetkilisi ve ilgili antrenörler sorumlu olacaklardır. 

 

• Yarışmanın teknik toplantısı; 26 Kasım 2021 Cuma günü 18:00’da “Zoom” uygulaması 
üzerinden yapılacak olup, teknik toplantıda verilecek bilgiler tüm kulüp ve sporcuları 

bağlayacağından her kulüpten 1 yetkili /antrenörün katılması gerekmektedir. 

 

• Kura çekimi; 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 18:00’da düzenlenecek olan Teknik 
Toplantı esnasında, Federasyonca kayıt altına alınarak kategori hakemi eşliğinde 
ELEKTRONİK olarak sporcu ve veli katılımı olmaksızın yapılacaktır. Kura sonuçları 

Federasyonun resmi web sayfasından ilan edilecektir. 
 

• Yarışmanın ilk gün (26 Kasım 2021 Cuma) ve ikinci gün (27 Kasım 2021 Cumartesi) 

resmi antrenman programları Federasyonca daha sonra ilan edilecek saatte başlayacaktır. 

Yarışmaya katılacak sporcu sayısına göre resmi antrenman programlarında başhakem 

kararı ile değişiklik olabilir. Bu değişikler anlık mesajlaşma uygulaması ortak 

gruplarından antrenör ve idarecilere bildirilecektir. 

 

• Antrenör ve İdarecilerin Aşı karnelerinin / kartlarının bir örneğini, aşı karneleri / kartları 

yok ise resmi antrenmandan en fazla 72 saat önce alınmış PCR test sonuçlarını E-posta 

yolu ile 24 Kasım 2021 tarihinde gizemdemirel@buzpateni.org.tr adresine 

göndermeleri zorunludur. 
 

Yarışmaya katılacak olan 17 yaş ve üzeri sporcuların ise aynı şekilde aşı karnelerinin / 

kartlarının bir örneğini, aşı karneleri yok ise resmi antrenmandan en fazla 72 saat önce 

alınmış PCR test sonuçlarının Kulüpleri tarafından E-posta yolu ile 24 Kasım 2021 

tarihinde gizemdemirel@buzpateni.org.tr adresine göndermeleri zorunludur. 

 

Yarışmaya katılacak olan 17 yaş altı sporculardan ise; Tesise girişte Hes kodu alınacaktır. 

Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen Sporcu-Antrenör ve İdareciler akreditasyon kartı 

alamayacak ve yarışmaya iştirak edemeyeceklerdir. 

 

 Pandemi sebebi ile web sitesinden ilan edilecek ve kulüplere yazılı olarak da 

bildirilecek olan “Yarışma İçinde Uyulması ve Uygulanması Gereken Kurallar” 

tüm katılımcılarca kabul edilmiş sayılacak ve kurallara uymayanlar hakkında işlem 

yapılacaktır. 
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• Yarışma Federasyonun resmi youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yarışmaya 
ait fotoğraflar Federasyonun resmî web sitesinden paylaşılacaktır. Fotoğraf çekimi için 

basın kartına sahip kişiler dışında hiçbir veli / sporsever tesise alınmayacaktır. 

 

• Pandemi koşulları nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında, yarışma programlarında 

yaşanabilecek gecikmeler veya tahmini programın dışına çıkılması durumunda 

mağduriyet yaşanmaması adına tüm antrenör ve idareciler anlık mesajlaşma 

uygulamasını ve web sayfasını kontrol etmekle yükümlüdür. 

 

• Yarışmaya katılacak sporcu, idareci veya antrenörlere herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 

• Yarışma sonuçlarına itirazlar yazılı olarak yalnızca “Kategori Başhakemine” yapılır. 

İtiraz dilekçesi ile 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) 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. 

 

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

bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri imkanları ile katılabilirler. 

 

• Her İl izin yazıları hakkında farklı bir uygulama yaptığından ötürü, izin yazısına ihtiyaç 

duyan sporcu ve antrenörler bağlı bulundukları ilin ilgili kurumları ile irtibata geçmeleri 

gerekmektedir. Yaşanacak gecikme ve olumsuzluklardan ötürü Federasyonumuz sorumlu 

değildir. 
 

 

 

 

***TÜM SPORCU, ANTRENÖR ve İDARECİLERİMİZE SAĞLIKLI 

GÜNLER ve BAŞARILAR DİLERİZ.*** 
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