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A. Short Track Yarışma Pistleri
Kural 280
Parkur
1.

a)
ISU Yarışmaları, Kış Olimpiyatları ve Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarında ki tüm
yarışmalar 111. 12 metre oval, en az 60 x 30 m ölçülere sahip, kapalı, ısıtılabilir bir buz pisti
üzerinde yapılacaktır. (Teknik kurallarda ki şekle bakınız.)

b)
Düz çizginin genişliği 7 metreden az olamaz; (çıkış çizgisi)
c)
Dönüşlerde en uç noktada bulunan blok grubunun bariyere olan uzaklığı 4 m den az
olamaz.
d)
Kavisler ve dönüşler simetrik olarak yapılmalı, bir düzlüğün sonundan diğer düzlüğün
başlangıcına kadar simetrik bir eğri olmalıdır.
e)
İyi bir buz pisti için, standart parkur yanında, pistte her iki yönde bir iki metre ara ile 4
ayrı parkur daha olması gerekmektedir. Tüm yarış parkurları için tek bir bitiş çizgisi kullanılacaktır.
Başlangıç çizgileri için Teknik Kurallardaki şekle bakınız.
f)
500 metre yarı-final ve finallerinde, yalnızca (3) orta parkur kullanılacaktır.(Ek.1)
2.
a)
Başlangıç çizgileri ve bitiş çizgisi, düzlüğe dik açılarla çizilmiş 2 cm i aşmayan kalınlıkta
(renkli) çizgilerle belirtilmelidir.
b)
Başlangıç çizgileri bariyerden ( boarddan) itibaren çizilir ve uzunlukları düz çizgi ile eşit
olacaktır. Bitiş çizgisi ise bariyerden itibaren çizilmiş ve uzunluğu düz çizginin genişliği artı (+) 1.5 metre
olacaktır.
c)
Sadece 500 ve 1000 m için: kulvarın 50 cm iç tarafından başlayıp her 1.3 metrede bir, 2
cm çapında noktalar, (5) beş başlangıç pozisyonunu belirleyecektir.
d)
Eğer parkurun iç kısmının rengi estetik amaçlı olarak asıl parkur renginden farklı
boyanmış ise, bu renkli iç yüzey simetrik olarak parkur düzenine uyacak ve tam olarak bitiş çizgisinden
başlayacaktır.
3.
Genişliği 30 metreden az olan buz pistlerinde yapılan Uluslararası Yarışmalar için, ilgili yarışma
reglamanın da belirtilen şekilde yarış pisti kullanılabilir.

Parkur belirleyicileri
4.
ISU ( Uluslararası Paten Federasyonu) Short Track Teknik Komitesi tarafından onaylanmış
tasarımda olan parkur belirleme blokları kullanılacaktır ve kavislerde (7) yedi adet kullanılması
zorunludur.
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Padding Sistemi – Board Koruyucuları
5.
a)
Bordları kaplayacak şekilde koruyucular monte edilmelidir. Sporcuların güvenliğini
arttırmak için, tüm tedbirler alınmalıdır. Koruyucu matlar su geçirmez malzeme ile kaplanmalıdır.
Kesiklere dayanıklı malzemeden olması şart değildir. Matlar, birbirlerine ve bordlara tutturulmalı ve
ağırlıkları ile buzun üzerinde olmalıdır. Minimum teknik özellikler için ilgili genelgeye bakınız. Kullanılan
malzemenin teknik spesifikasyonu ve koruyucu matların kullanış şekli çizimleri olmalıdır.(İlk monte bu
çizime göre yapılmalıdır.)
b) Kış Olimpiyatlarında kullanılacak koruyucu matlar hareket edebilen olmalı ve patencilerin
çarpma anında matların içine yumuşak gömülebilmesini sağlayabilmek için arkalarında sabit boardlar
olmamalıdır.

Buz Pistindeki Donanım
6.
a)
ISU (Uluslararası Paten Federasyonu) yarışmalarında ve Kış Olimpiyat Oyunlarında bitiş
anının görüntüsünü ve yarışmacıların zamanlarını, kayış sürelerini gösterebilecek elektronik teçhizat
kullanılacaktır. Zamanlama saniyenin binde biri hassaslığında kaydedilecektir. Bu sonuçlar resmi sonuç
olarak kabul edilecektir.
b)
ISU yarışmalarında, Kış Olimpiyat Oyunlarında (OWG), ve Kış Gençlik Olimpiyatlarında
(YOG) ISU tarafından onaylanmış anlık Video Reply Sistemi ( IVR) ve yarışma raporlama sistemi ( RRS)
kullanılacaktır;
c)
Uluslararası yarışmalar için ISU tarafından onaylanan yukarıda ki teçhizat mevcut değil
ise, 290 no. lu kuralın 13 ve 14. paragraflarında açıklanan manuel prosedür kullanılabilir.
d)
ISU Uluslararası Paten Federasyonunun yarışmalarında ve Kış Olimpiyat Oyunlarında
yarışların sonuçlarını belgelemek, yarışların sonra ki turuna düzenlemeleri hazırlamak, final sonuçlarını
ve yarış protokolünü oluşturmak için; sadece ISU Short Track Teknik Komitesi tarafından onaylanmış
bilgisayar yazılımı kullanılacaktır.

e)

Uluslararası yarışmalar için, 296 no lu kuralda belirtilen manuel prosedürde

uygulanabilir.

B. Dünya Şampiyonaları
Kural 281
Mesafeler ve Program
1.

a)
Mesafeler: 500, 1000, 1500 ve 3000 metre bireysel; kadınlar için 3000 m bayrak ve
erkekler için 5000 metre bayrak olarak düzenlenmiştir.

b)
500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde A ve B olmak üzere 2 Final kayılacaktır.
Finallerde kayacak sporcuların belirlenmesi için yapılacak eleme turu yarışları 295 no.lu kuralın, 2.
paragrafına göre yapılacaktır.3000 metre mesafesinde Süper – Final olarak tek bir Final kayılacaktır.
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c)
Bayrak yarışmalarında A ve B olmak üzere 2 Final olacaktır. Finallerde yarışacak
takımların eleme turu yarışları 295 no.lu kuralın 2.nci paragrafına göre yapılacaktır.
d)
Competitor Steward katılımcı sayısına göre, Teknik Komite talimatları doğrultusunda
eleme yarışları programını onaylar.
e)
Dünya Şampiyonaları (3) üç gün sürer.
f)
Finallerin, çeyrek ve yarı finallerin sırası 1500, 500,1000 ve 3000 m şeklindedir.
g)
Bayrak yarışlarının finalleri, bireysel yarışların neticelenmesinden sonra yapılacaktır.
Bayrak yarışlarının eleme turları, o günkü bireysel yarışmalar bittikten sonra olmak kaydı ile
Şampiyonanın her günü yapılabilir.
h)
1500 m de Yarı Final; 500 ve 1000 m de çeyrek finalde yarışamayacak olan patenciler
sadece sıralama/ klasman Finallerine dahil edilirler. Patenciler klasman finallerinde yarışma hakkını
kaybedebilirler fakat bunu kendi klasman yarışmaları olduğu gün, son yarışmanın bitiminden 30 dk
içinde bildirmelidirler. Bildirim yapan patenciler klasman finalinde yarışanlardan sonra sıralamaya
yerleştirilecektir. 298 no lu kuralın 1.paragrafında yazılı olan kuralların gereğini yerine getirmeyen ve
klasman finaline katılmayacağını bildirmeyen patenciler yarışmadan çekilirler.
i)
Dünya Şampiyonası programı şu şekilde olacaktır.
İlk gün :

İkinci Gün :
İkinci Gün
Esas Program:

Üçüncü Gün:
Esas Program:

Heats- Elemeler
Ön elemeler
Heats*Elemeler
Hazırlık yarışmaları
Heats*Elemeler
Klasman Finalleri
Klasman Finalleri

1500 metre Kadınlar/Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
1000 metre Kadınlar/ Erkekler
1000 metre Kadınlar/ Erkekler
1500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler

Yarı Finaller
B,A Finalleri
Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
B, A Finalleri
Yarı Finaller
Yarı Finaller
Klasman Finalleri
Çeyrek – Finaller
Yarı Final
B, A Finalleri
Süper Finaller
Final A
Final A
Final B
Final B

1500 metre Kadınlar/Erkekler
1500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar / Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
3000 metre Kadınlar/ Bayrak
5000metre Erkekler / Bayrak
1000 metre Kadınlar/ Erkekler
1000 metre Kadınlar/Erkekler
1000 metre Kadınlar/Erkekler
1000 metre Kadınlar/Erkekler
3000 metre Kadınlar/Erkekler
3000 metre Bayrak kadınlar
5000 metre Bayrak Erkekler
3000 metre Bayrak Final Kadınlar
5000 metre Bayrak Final Erkekler
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j)
Katılım sayısına bağlı olarak yarışma programı değişebilir. (A/B) Finallerinin sırası yerel koşullara
göre ISU Temsilcisinin onayını almak kaydı ile değişebilir.
k)
Her günün yarışmaya başlangıç saati organizasyon komitesi tarafından belirlenebilir. İkinci ve
üçüncü günün programı 2 kısma ayrılabilir. Esas programda olan yarışmalar tek bir kısımda/devrede ve
ayrılmadan yapılmak zorundadır. Her bir devre başladığında buz temizleme araları veya Kural 295 e
göre patencilere verilen dinlenme zamanları haricinde yarışmalar kesintisiz sürmelidir.

Katılımlar
2. a) Her üye ülkenin her bir kategoride bir(1) yarışmacı ile katılma hakkı vardır. Eğer bir ülkenin bir
önceki aynı şampiyonada finale kalan 32 sporcu arasında sporcusu var ise o ülke ilgili kategoriye
toplamda (2) iki sporcu ile katılabilir. Eğer bir ülkenin önceki aynı şampiyonada final klasmanında ilk
16 arasında sporcusu var ve daha fazla puan almış ise o ülke (3) üç sporcu ile ilgili kategoriye
katılabilir. Ev sahibi ülkenin 3 patencisinin yarışmaya katılma hakkı alamadığı durumlarda da, ev
sahipliği yaptığı Şampiyonada en fazla katılım sayısı olan 3 patenci ile yarışmaya katılma hakkı
vardır.
Bütün Sporcuların ISU Şampiyonasına katılabilmek için belirlenmiş minimum eleme
zamanına/süresine sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli olan minimum zaman / süre, yarışmaların
kategorileri ve diğer şartlar ISU Short Track Teknik Komitesi tarafından kararlaştırılarak ISU
Genelgesi ile yayımlanacaktır. Katılacak olan üye ülkeler bu genelgeye göre ISU Şampiyonalarında
her bir sporcusunun en iyi kaydığı süreyi ISU ya bildirerek teyit etmekle sorumludur. Bu bildirim ve
belgelendirme yarışmalardan en geç 2 hafta önce yapılacaktır. Teknik komite temsilcisi katılımlarda
eleme kriterine uyulup uyulmadığına ve sporcunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verecektir.
b) Her üye federasyon normal katılan sporcu sayısı kadar yedek sporcu ismi de bildirebilir.
c) (Kural 286, paragraf 8 e göre) Dünya kupası Kadın/Erkek Bayrak Yarışları klasifikasyonun da ilk
8 e giren ISU üyesi ülkeler Dünya Şampiyonasına takım gönderebilirler. Eğer ev sahibi ülke Dünya
Kupası sıralamasında ilk 8 arasına girememiş ise, en düşük puanlı takım olarak şampiyonada yerini
alır. Bayrak takımı ile yarışmaya katılan ülkeler her iki yarış için, yani hem bayrak hem bireysel
yarışlar için en fazla 5 patenci ile yarışmaya katılabilir.
d) Kural 295 in, 4üncü paragrafı f) bendine göre, Competitors Steward’ a resmi yarışmacı olarak
ismi bildirilen bir sporcu, rahatsızlığından dolayı ilk gün yarışmaya başlayamaz ise, o sporcu yerine
ilgili üye ülkenin başka bir patencisi yarışmaya katılabilir. Competitors Steward, Kural 296
yerleştirme prosedürüne göre, yarışmacıları tekrar yerleştirebilir.
e) Kural 295 in 4 f bendine göre Competitors Steward’a resmi olarak yarışmacı isimleri
sunulduktan sonra yarışmacının yarışmadan çekildiği durumlarda, bu yarışmacının Şampiyonanın
bireysel kategorilerinde de yarışmasına izin verilmez.

Kura ve Sporcuları Yerleştirme Prosedürü
3.

Bknz.Kural 296
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Yarışma Koşulları
4.
a)
Bir önceki Final yarışmalarına göre Final puanları baz alındığında, yalnızca ilk 8 de
olanlar ve 8.nci sırada berabere kalmış olanlar 3000 metre Süper Final’ inde yarışma hakkına
sahiptirler.
b)
Final klasmanı Kural 295 in 9.ncu paragrafına göre yapılacaktır.
c)
Mesafelerin her biri için Kural 295 in 6.ve 7.ci paragraflarına göre ayrı bir sınıflandırma
yapılacaktır.

Kazanan(lar)
5.
a)
Yarışmanın toplam kategorisinde birincisi, Şampiyona sonunda, Kural 295 in 9.ncu
paragrafına göre en yüksek dereceye sahip olan patencidir.
b)
Bayrak Yarışmalarında, Dünya Short Track Şampiyonasını kazanan takım, A Final
yarışının kazananı olarak ilan edilen takımdır. 2.nci ve 3.ncü olan takımlar ise A finallerini 2.nci ve 3.ncü
sırada bitiren takımlardır. Kural 134 ün 3.ncü paragrafına göre Madalyalar bu takımlara verilecektir;
c)
500 /1000/1500 metrelerde de Dünya Short Track Şampiyonasını kazanan patenci, A
Finallerinin ilgili mesafe yarışlarının galibi ilan edilen patencidir. 2.nci ve 3.ncü olan patenciler A
Finallerinde yarışıp 2.nci ve 3.ncü olan patencilerdir.
d)
Unvanlar için Kural 133 e bakınız.

Kural 282
( ye ayrılmıştır)

C. Dünya Gençler Şampiyonası
Kural 283
1.
a)
Bireysel Mesafeler: 500, 1000 ve 1500m (iki kez) olacaktır. Bayrak yarışları 3000
metrede olacaktır. Her bir ISU ya üye ülke için Bayrak takımı 4 patenciden oluşacaktır.
b)
500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde, 2 Final yarışması yapılacaktır. Final A ve Final
B. Finaller için yapılacak eleme turları 295 no.lu kuralın 2.nci paragrafına göre olacaktır. 2.nci 1500 m
mesafesinde; Süper Final olarak adlandırılan sadece bir Final olacaktır.
c)
Bayrak yarışmalarında A ve B olmak üzere 2 final kayılacaktır. Finalde yarışanları
belirlemek için Kural 295 in 2.nci paragrafına göre eleme yarışmaları yapılacaktır.
d)
Katılımcı sayısına göre, Competitors Steward, Teknik komite talimatlarını takip ederek,
eleme yarışmalarının programını yapar.
e)
Finallerin ve ilgili Çeyrek ve yarı finallerin kayış sırası 1500, 500, 1000 ve 1500m dir.
f)
1500 m de Yarı Final, 500 m ve 1000 m de çeyrek finalde yarışamayacak olan patenciler
Sıralama/ klasman Finallerine dahil edilirler. Patenciler klasman finallerinde yarışma hakkını
kaybedebilirler fakat bunu kendi klasman final yarışmaları olduğu gün son yarışmanın bitiminden 30 dk
içinde bildirmelidirler. Bildirim yapan patenciler klasman finalinde yarışanlardan sonra sıralamaya
yerleştirilecektir. 298 no lu kuralın 1.paragrafında yazılı olan kuralların gereğini yerine getirmeyen ve
6

klasman finaline katılmayacağını bildirmeyen patenciler yarışmadan çekilirler. 295 no.lu kuralın
6.paragrafında yazılanlar Klasifikasyonu belirlemek için Klasman Finalleri sonuçlarına uygulanacaktır.

g)

Şampiyona aşağıda ki programa göre (3) üç gün sürecektir.

Birinci gün :

Elemeler
Ön hazırlık yarışları
Elemeler
Ön hazırlık yarışları
Elemeler
Elemeler

İkinci Gün :

Klasman Finalleri
Klasman Finalleri
Yarı Finaller
B, A Finalleri
Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
B, A Finalleri
Yarı Finaller

1500 m Kızlar / Erkekler
500 m Kızlar / Erkekler
1500 m Kızlar/ Erkekler
1500 m Kızlar / Erkekler
500 m Kızlar / Erkekler
500 m Kızlar/ Erkekler
500 m Kızlar / Erkekler
3000 m Bayrak Kızlar ve Erkekler

Üçüncü gün :

Klasman Finalleri

1000 m Kadınlar / Erkekler

Esas Program :

Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
B, A Finalleri
Süper Finaller
Final A
Final A
Final B
Final B

1000 m Kızlar / Erkekler
1000 m Kızlar / Erkekler
1000 m Kızlar / Erkekler
1500 m Kızlar/ Erkekler
3000 m Bayrak Kızlar
3000 m Bayrak Erkekler
3000 m Bayrak Kızlar
3000 m Bayrak Erkekler

Esas Program :

1500 metre Kızlar/Erkekler
500 metre Kızlar/Erkekler
500 metre Kızlar/Erkekler
1000 metre Kızlar/Erkekler
1000 metre Kızlar / Erkekler
3000 metre bayrak Kadınlar/Erkekler

h)
Katılımcı sayısına göre program değişebilir. A/ B Finallerinin kayış sıraları yerel koşullara göre
değiştirilebilir. Bu takdirde ISU temsilcisinin onayı gerekir.
i)
Her gün için yarışma başlangıç saatleri organizasyon komitesi tarafından belirlenebilir. 2.nci ve
3.ncü günün programı iki kısma ayrılabilir. Esas ana programda bulunan yarışmalar ayrı olamaz tek bir
kısımda olmak zorundadır. Her bir kısım başladığında buz temizleme araları veya Kural 295 e göre
patencilere verilen dinlenme zamanları haricinde yarışmalar kesintisiz sürmelidir.
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Yarışmaya Katılımlar
2.
a)
Her ISU üyesi federasyonun her bir bireysel kategoriye üç (3) sporcu ile katılma hakkı
vardır. Bayrak takımı olan ISU üyesi ülkeler, ilgili kategoriye dört (4) sporcu ile katılabilirler. ISU
Şampiyonalarına katılabilmek için sporcuların gerekli olan minimum kayış zamanına sahip olmaları
gerekmektedir. Minimum kayış süresi ve yarışmaların kategorileri ve bu sürelerin hangi koşullarda
alınmış olması gerektiğini ISU Short Track Teknik Komitesince belirlenecek olup ilgili genelge ile üye
ülkelere duyurulacaktır.
Sporcusu yarışacak ülkeler her bir sporcusu için kayış sürelerini ISU ya genelgede istendiği şekilde
belgelendirerek bildirmelidir. Bu bildirim yarışmadan en az 2 hafta önce yapılmalıdır. Teknik Komite
temsilcisi, sporcunun kriterlere uyup uymadığına ve yarşmaya kabul edilip edilmeyeceğine karar
verecektir.
b)
Her üye federasyon normal katılan sporcu sayısı kadar yedek sporcu ismi de bildirebilir.
c)
Bayrak Takımı ile de katılan ISU ya üye ülkeler, Hem bireysel ve hem Bayrak yarışmaları
için, toplamda en fazla dört (4) sporcu ile katılabilirler.
d)
Kural 295 in, 4üncü paragrafı f) bendine göre, Competitors Steward’ a resmi yarışmacı
olarak ismi bildirildikten sonra, rahatsızlığından dolayı ilk gün yarışmaya başlayamayan sporcu yerine
ilgili üye ülkenin başka bir patencisi yarışmaya katılabilir. Competitors Steward, Kural 296 yerleştirme
prosedürüne göre, yarışmacıları tekrar yerleştirebilir.
e)
Kural 295 in 4 f bendine göre Competitors Steward’a resmi olarak yarışmacı isimleri
sunulduktan sonra yarışmacının yarışmadan çekildiği durumlarda, bu yarışmacının Şampiyonanın
bireysel kategorilerinde de yarışmasına izin verilmez.

Kura ve Sporcu Yerleştirme Prosedürü
3.

Kural 296 ya bakınız.

Dünya sıralamasında olmayan patenciler için; sezonda yarıştıkları mesafelerde en iyi yarıştıkları zaman,
yarışacakları mesafelerde ilk tur sıralamalarını belirlemekte kullanılacaktır. Bu zamanlar Yarışmadan en
az 2 hafta önce ISU ya bildirilmelidir. ISU temsilcisi sporcunun kaydığı zamanın/ derecenin kabul edilip
edilmeyeceğine karar verecektir. Diğer detaylar için ilgili Genelgeye bakınız.

Yarışma Koşulları
4.
a)
Finallerden sonra aldıkları final puanlarına göre sıralamada ilk 6 ya giren patenciler ve
6.ncı sırada berabere kalmış olanlar; üçüncü günde, 1500 metre süper Finalinde yarışma hakkına
sahiptirler.
b)
c)

Final klasmanı Kural 295 in 9.ncu paragrafına göre yapılacaktır.
Her mesafe için Kural 295 in 6.ncı paragrafına göre bir sınıflandırılma yapılacaktır.
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Kazanan
5.
a)
Kazanan, Şampiyona sonunda, Kural 295 in 9.ncu paragrafına göre en yüksek dereceyi
elde etmiş olan patencidir.
b)
Bayrak Yarışları için, Dünya Gençler Short Track Şampiyonasını kazanan Takım, A Final
yarışında galip ilan edilmiş olan takımdır. 2.nci ve 3.ncü olan takımlar ise A Finallerinde 2.nci ve 3.ncü
olan takımlardır. Madalyalar 134 no lu kuralın 3.ncü paragrafı gereği bu takımlara verilecektir.
c)
Unvanlar için Kural 133’e bakınız.

Kış Olimpiyat Oyunları
Kural 284
Mesafeler
1.

Kış Olimpiyat Oyunlarında kayılacak mesafeler aşağıdadır.
a)
Bireysel mesafeler; Kadınlar ve Erkekler için 500, 1000, 1500 metre
b)
3000 metre Bayrak yarışı Kadınlar için;
c)
5000 metre Bayrak yarışı Erkekler için;
d)
Kural 295 in 2nci paragrafına göre, katılımcı sayısına bağlı olarak, tüm mesafeler de
Finalde yarışabilmek için patenciler arasında Eleme yarışmaları olabilir.

Katılım Kontenjanları
2.
a)
Her Kış Olimpiyat Oyunlarında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Short Track
Yarışmalarında toplamda yarışabilecek maksimum kadın ve erkek patenci sayısını belli bir sınır koyarak
belirler.(Buna IOC kotası/kontenjanı denir).Şayet ISU Kurallarında belirtilen Eleme Sistemine göre
kadınlar ve erkeklerin sayısı, ilgili IOC/Olimpiyat kontenjanını tamamlayamıyorsa, kullanılmayan sayıda
ki kontenjan, diğer cinsin kontenjanına fazladan eklenebilmektedir.
b)
özel olimpiyat kriterlerini yerine getirerek Short Track da Olimpiyatta yarışma hakkı
kazanan her ISU ya üye ülke federasyonun, kendi Milli Olimpiyat komitelerine verilen kotaya göre;
katılabileceği toplam sporcu sayısı en fazla 10 olacaktır.
Bayrak Yarışları için, elemeyi geçen Milli Olimpiyat Komitesi üyesi olan federasyonlar en fazla 5 erkek 5
kadın sporcu; Bayrak yarışına katılamayacak ülkeler ise en fazla 3 erkek 3 kadın sporcu ile Olimpiyatlara
katılabilirler.
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Eleme Sistemi
3.

a)

Genel

Olimpik Kış Oyunlarından önce Ekim – Aralık ayları arasında ISU tarafından düzenlenen (4) dört Dünya
Kupası, (4) dört Özel Olimpik Eleme Klasman yarışmaları (SOQC) olacak ve bu yarışmaların sonuçlarına
göre sporcular Ulusal Federasyonlarına Olimpik sporcu kontenjanı kazandıracaklardır.
Bu dört Dünya Kupasının 2 sinin Kış Olimpiyatlarının yapılacağı kıtada yapılması tercih edilir.
Dört (4) Özel Olimpik Eleme Yarışmaları (SOQC) Kadınlar ve Erkekler için 500,1000 ve 1500
metrelerde; Kadınlar bayrak yarışı için 3000 metrede, erkekler bayrak yarışı için 5000 metrede yapılır.
ISU kurallarına göre ISU takviminde ki yarışmalara ve ISU Dünya Short Track yarışmalarına sadece ISU
ya üye ülkeler katılabilirler.
İlgili disiplinlerde alınmış 4 sonuçtan en iyi olan 3 sonuç, Özel Olimpiyat Elemesi Yarışmalarında (SOQC)
göz önüne alınacaktır.
ISU’ dan kontenjan konusunda onay ve teyit alan üye Federasyon ya da Milli Olimpiyat Komitesi,
başvuru zamanı içinde Kış Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan sporcularının ismini bildiriler. Katılacak
olan sporcuların ISU ve IOC kurallarına uygun olması üye federasyon ya da ilgili Ulusal Olimpiyat
Komitesinin takdirinde ve sorumluluğundadır.
Özel Olimpik Eleme Yarışmalarında alınan sonuçlar (SOQC), ISU Short Track Dünya Kupalarında
uygulanan derecelendirme kuralları ve esaslarına göre hesaplanmaktadır, örneğin Dünya Kupasında
kazanılan puanların, belirlenen Dünya Kupası Yarışmaları için kullanılması gibi.( detaylar için ISU Kural
ve Genelgelerine bakınız.)
Bu seçmelerde beraberlik olduğu zaman, eşitliği bozmak için aşağıdakilere bakılacaktır.
i) Belirtilen Dünya Kupalarının birinde en iyi yer/ sıralama;
ii) Mesafedeki en iyi zaman;
iii) Mesafedeki ikinci ( veya gerekirse üçüncü, dördüncü vb.) en iyi zamanlar.

b)

Ev Sahibi ISU üyesi ülke ya da/NOC ( Milli Olimpiyat Komitesi)

Ev sahibi ülke uygulanan olimpik eleme prosedürü ile olimpiyatta yarışma hakkını kazanamamış ise,
gene de aşağıda ki yarışmalara 10 patenci ile (5i Kadın/5i Erkek) katılma hakkına sahiptir.
- Kadınlar ve Erkekler Bayrak yarışmaları;
- Kadınlar ve Erkeklerde tüm mesafelerde her kategoriye bir patenci
- ev sahibi ülke Bayrak yarışlarında hükmen katılım hakkını kaybetse bile bireysel kategorilerde birer
yarışmacı ile yarışacaktır.

c)

Bayrak Yarışmaları

Özel Olimpik Eleme Seçmelerinde, ilk 8 e giren ISU üye ülke veya/ilgili Milli Olimpiyat Komitesi bayrak
takımı; Olimpik Kış Oyunları Bayrak yarışlarında yarışmaya hak kazanır. Eğer ev sahibi ülke Özel
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Olimpiyat Seçmelerinde Olimpiyatlarda yarışma hakkını kazanamamış ise, eleme yarışlarında 8.nci
sırada olan ülke ile yer değiştirir ve yarışlara katılır.

d)

Bireysel Mesafeler

Bayrak yarışmalarında yarışmaya hak kazanan ISU üye ülkeleri ya da ülkelerin Milli Olimpiyat
Komiteleri (NOC), yarışmalara toplamda 5 patenci ile katılabilirler. Bireysel mesafelerde yarışacak olan
sporcular Bayrak yarışmalarında da yarışacak sporcular arasından olmalıdır.
Bayrak yarışmalarında yarışmaya hak kazanamayan ülkeler, sadece yarışabilecekleri mesafelere eşit
sayıda patenci gönderebilirler.
Bireysel mesafelerde, üye ülkelere, Olimpiyat kotasının öncelikli olduğu Bayrak yarışmaları eleme
sonuçları göz önüne alınarak, Özel Olimpik Eleme Yarışmalarında alınan sonuç sırasına göre kota verilir.
500, 1000 ve 1500 metrelerde birinci olan ülkelerden ilgili mesafelerde ki her bir başlangıç yeri için bir
patenci yarışacaktır. Bu sıra takip edilerek eleme yarışmalarında ikinci olan ülke de ilgili mesafeye bir
sporcu ile katılma hakkına sahip olur, vb. sistem bu sıra ile aşağıda ki kıstaslar sağlanana kadar devam
eder.
i)
Her mesafede yarışacak maksimum patenci sayısı ülke kotasına göre (3) üç olacaktır.
ii)
İlgili mesafelere katılacak toplam patenci sayısı maksimum sayıda olacaktır; örneğin 500
ve 1000 metrelerde yarışacak patenci sayısı 32 dir.1500 metrede bu sayı 36 dır.
iii)
Kadınlar ve Erkeklerde her bir kategori için IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
Kotasında belirtilen sporcu sayısına tamamlanacaktır;
iv)
Eğer sporcu sayısı her bir mesafede ya da bir veya birden fazla mesafede maksimum
sayıya ulaşmamış ise, (32 patenci 500 ve 1000 metre için, 36 patenci 1500 metre için) ve otomatik
olarak devam eden eleme sistemi uygulaması IOC kotasını aşmadan devam etmiyorsa o zaman IOC
kotasına ulaşılana kadar sporcu sayısı teker teker eklenir. Sıralamada en yüksek yerde olan sporcu ilgili
mesafede yarışmaya hak kazanır. Bu süreçte beraberlik halinde en kısa mesafeye sahip olan
önceliklidir.
v)
Eğer yukarıdaki i) ii) iii) iv) paragraflarında belirtilen şartlara göre her bir mesafeye
katılan maksimum sporcu sayısı halen tamamlamamış ise (32 patenci 500 ve 1000 metre için, 36
patenci 1500 metre için); i) ii) iii) iv) paragraflarına göre Olimpiyatlara katılabilen ülkeler, katılım hakkı
alan sporcuları ile, sayının tamamlanmadığı her bir mesafede Özel Olimpik Seçme Yarışmalarının
sıralaması göz önüne alınarak, maksimum 3 sporcu ile yarışabilirler. Sonuç olarak bu uygulama toplam
yarışacak patenci sayısını etkilemeyecek ve IOC ( Uluslararası Olimpiyat Komitesi) kontenjanına sadık
kalınacaktır.
vi)
İstisnai bir durum olarak, i) ii) iii) ve iv) alt paragraflarında ki süreçlerin
uygulanmasından sonra, her bir mesafe için gerekli olan sporcu sayısına ulaşılmaz ise,
(32 patenci 500 ve 1000 metre için, 36 patenci 1500 metre için) Bayrak yarışına hak kazanmış fakat hiç
bireysel yarışma hakkı olmayan ülkelere/ NOC ( Milli Olimpiyat Komiteleri)ne ilgili mesafede
olimpiyatlarda yarışma hakkı tanınır. Beraberlik halinde en yüksek sırada olan Bayrak takımına öncelik
tanınır. Dolayısıyla, bu prosedür de toplam katılan patenci sayısını etkilemeyecek ve IOC kontenjanına
sadık kalınacaktır.
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Yerlerin/ Kotaların Teyidi
4.
Belirtilen ISU Dünya Kupası yarışmaları bittikten sonra, yani belirlenmiş olan SOQC Özel
Olimpik Seçme Yarışmalarının sonuçlarına göre, ülkeler veya Milli Olimpiyat Komiteleri (NOC)
kendilerine ait toplam kontenjanlarını ve her bir bireysel mesafe için katılacakları sporcu sayısını
bildirerek katılacaklarını teyit edeceklerdir. (NOC) Milli Olimpiyat Komitelerinin kazandıkları
kontenjanları kullanıp kullanmayacaklarını belli bir süre içinde bildirmeleri bir ISU genelgesi ile talep
edilir.

Kullanılmayan Kontenjan tahsisi
5.
Kullanılmayan kotalar, Özel Olimpik Seçme yarışmaları sonuçları göz önüne alınarak tekrar
ülkelere dağıtılacaktır. Milli Olimpiyat Komiteleri/veya ISU üye ülkelerinden 3 gün içinde tahsisi kabul
edip etmediklerini bildirmeleri rica edilir, süre sonu ISU Genelgesi ile de bildirilir. Kullanılmayan Bayrak
takımı kontenjanı, Özel Olimpik Eleme Seçme Yarışlarının (SOQC) sonuçları dikkate alınarak, daha
sonraki en iyi dereceye sahip takım tarafından kullanılacaktır.

Eleme yarışmaları zamanı
6.
Kış Olimpiyat Oyunlarının Eleme prosedürü Olimpiyat’ dan önceki sezonda en
tarihine kadar özel bir ISU genelgesi ile yayınlanacaktır.

geç 1 Ekim

Olimpiyatlarda Madalya Dağıtımı
7.
a)
Kış Olimpiyat Oyunlarında, bireysel final yarışmalarında, 500, 1000, 1500 metre
mesafelerinde A ve B finalleri yapılacaktır. 3000 metre kadınlar Bayrak ile 5000 metre Erkekler Bayrak
yarışmalarında da Finaller yapılacaktır.
b)
Final A ve B grupları olabildiğince geniş olacak ve her bir yarışta 8 Patenciye veya 8
Bayrak takımına ödül olarak 5 IOC diploması (IOC Ödülleri olarak nitelendirilir) ve 3 Olimpiyat
Madalyası diplomaları ile birlikte verilecektir.
c)
Sporcuya ya da takıma verilen sekiz IOC Ödülü, Final A yarış sonuçlarından başlayarak,
sonuç sırasına göre verilir.( Birinciden sonuncuya doğru) daha sonra IOC Ödül kotası gereği yettiğince
Final B serisini bitirenlerine verilir.(birinciden sonuncuya doğru)
d)
Sekiz IOC Ödülü, A veya B Finali yarışmalarında şu hallerde boş kalabilir:
(i) Penaltı cezası, sarı kart veya kırmızı kart alan Patenci veya Takım yüzünden; ii) Çıkış
yapamayan Sporcu veya Takım nedeni ile (DNS) ; iii) Bitiş yapamayan Takım ya da Sporcu nedeni ile
(DNF) ;
e)
Final A ve B serilerinde; Penaltı, Sarı Kart, Kırmızı Kart, Patenci veya takımın Start
alamaması ya da yarışı bitirememesi (DNS veya DNF) IOC Ödülü kazanılmasını engeller. Bu durumda
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Final A veya B serisinde yarışı bitirebilen bir sonraki Patenci veya Takım ilgili yarışın bitiş sırasına,
sonucuna göre IOC ödülüne hak kazanır.
f)
Şüpheli durumların giderilmesinde, penaltı, sarı veya kırmızı kart, Start alamama (DNS)
ya da yarışı bitirememe (DNF)nedenleri ile boş kalan 8 IOC Ödül pozisyonlarının değerlendirilmesinde
aşağıdaki kurallar uygulanacaktır.

i)
Eğer penaltı, sarı kart, kırmızı kart, DNS veya DNF Final A serisinde oluşmuş ve
IOC Ödül pozisyonu boş kalmış ise, Final A serisini bitiren bir sonraki sporcu ya da takım boş
kalan pozisyonu dolduracaktır. Bu prosedür bu şekilde ilerleyecek ve Final A serisinden bir
sonraki sıraya göre boş kalan ödül verilecektir.
ii)
Bir ya da daha fazla IOC Ödül pozisyonu Final A serisini bitirenlere yukarıdaki
prosedür uygulandıktan sonra halen boşta kaldı ise, bu takdirde Final B serisini bitiren bir
sonraki takım yada sporcu IOC ödülü sahibi olacaktır.
g)
Final A ya da B serisini bitiremeyen sporcu ya da takım IOC Ödülü almaya hak
kazanamaz ve 8 takımdan veya 8 patenciden az kişi IOC ödülü almaya hak kazanırsa diğer IOC ödül
pozisyonu yerleri boş kalır ve ödül (ler) verilmez.

E. Avrupa Şampiyonası
Kural 285
Mesafeler ve Program
1.
a) Bireysel mesafeler: 500, 1000, 1500 ve 3000 metre olacaktır. Bütün Bayrak
Yarışmaları için Kadınlar 3000, Erkekler için 5000 metre’dir;
b)
500, 1000, 1500 metre mesafelerinde 2 final olacaktır. Final A ve Final B. Finaller için
eleme yarışmaları 295 no lu kuralın 2.nci paragrafına göre yapılacaktır.3000 metrede tek bir Final
olacak ve bu mesafe Süper Final olarak kayılacaktır.
c)
Bayrak yarışları mesafelerinde Final A ve B olarak 2 Final kayılacaktır.295 no lu kuralın
2.nci paragrafına uygun olarak Finaller için eleme yarışmaları yapılacaktır.
d)
Katılımcı sayısına bağlı olarak, Competitor Steward, Teknik komitenin talimatları
doğrultusunda Eleme Yarışmaları programını ISU Teknik komitesi talimatlarına göre teyit ederek
belirler.
e)
Avrupa Şampiyonası (3) üç gün sürer.
f)
Final sırası ve ilgili çeyrek ve yarı finaller 1500, 500,1000 ve 3000 metre olarak kayılır.
g)
1500 m de yarı finale veya 500 ve 100 m lerde çeyrek finale kalamayan patenciler
Klasman Finallerine dahil edilirler. Klasman finallerine katılamayacak olan patenciler klasman
finallerinin önceki gününde kendi son yarışmalarının bitişinden sonra 30 dk içinde bunu
bildirmelidirler. Klasman Finallerinden çekildiğini bildirmeyen ve 298 no lu kuralın 1.nci paragrafını
uygulamayan patenciler yarışmadan çekilirler.
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h)
Bayrak yarışlarının Finali bireysel mesafe yarışmaları bittikten sonra kayılır. Bayrak
yarışmalarının Eleme turları Şampiyonanın her günü, o günün bireysel yarışları kayıldıktan sonra
yapılabilir.
i)
Avrupa Şampiyonası programı aşağıdaki gibi olacaktır.
Birinci gün :

Heats / Elemeler
Ön elemeler/Preliminaries
Elemeler
Ön Elemeler/ Preliminaries
Heats/ Elemeler
Heats/ Elemeler
Heats/ Elemeler

1500 metre Kadınlar/Erkekler
500m Kadınlar/ Erkekler
500m Kadınlar / Erkekler
1000m Kadınlar/ Erkekler
1000m Kadınlar/ Erkekler
3000m Bayrak Kadınlar
5000m Bayrak Erkekler

İkinci Gün :

Klasman Finalleri
Klasman Finalleri

1500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler

İkinci gün esas program :

Yarı – Finaller
B, A Finalleri
Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
B, A Finalleri
Yarı Finaller
Yarı Finaller

1500 metre Kadınlar/ Erkekler
1500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar / Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
500 metre Kadınlar/ Erkekler
Bayrak 3000 m Kadınlar
Bayrak 5000 m Erkekler

Üçüncü Gün :

Klasman Finalleri

1000 metre Kadınlar/Erkekler

Üçüncü Gün esas Program:

Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
B ve A Finalleri

10000 metre Kadınlar/ Erkekler
1000 metre Kadınlar Erkekler
1000 metre Kadınlar/ Erkekler

Süper Finaller
Final A
Final A
Final B
Final B

3000 metre Kadınlar/ Erkekler
Bayrak 3000 m Kadınlar
Bayrak 5000 m Erkekler
Bayrak 3000 m Kadınlar
Bayrak 5000 m Erkekler

j)
Katılım sayısına bağlı olarak program değişebilir. A ve B Finallerinin sırası yerel koşullara
göre ISU temsilcisinden onay alınması şartı ile değişiklik gösterebilir.
k)
Her günün başlama saati organizasyon komitesi tarafından belirlenebilir. Her günün
programı 2 ye bölünebilir. Fakat esas program yarışları birbirinden ayrılamaz tek bir kısımda
yapılmalıdır. Her bir kısım başladığında buz temizliği ve patencilere 295 no lu kuralın 2.nci kısmı gereği
dinlenme zamanı verilmesi haricinde yarışmalar kesintisiz olarak sürecektir.
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Katılımlar
2.
a) Avrupa da bulunan ISU ‘ya üye ülkelerin her bir kategoride 1 sporcu ile Avrupa
Şampiyonasına katılma hakları vardır.
Eğer ilgili Avrupa ülkesinin bir önceki Avrupa Şampiyonasında ki Finallerde ilk 32 ye girmiş sporcusu var
ise o ülkenin ilgili kategoride 2 sporcu ile katılma hakkı vardır.
Eğer ilgili Avrupa ülkesinin önceki Avrupa Şampiyonasında Final kayan sporcular arasında ilk 8 e giren
sporcusu var ise o ülkenin ilgili kategoriye toplamda 3 sporcu ile katılım hakkı vardır.
Eğer ev sahibi ülke 3 yarışmacı ile temsil hakkını kazanamamış ise, gene de 3 sporcu seçer ve 3 sporcu
ile katılabilir.
ISU Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için sporcuların minimum eleme zamanı/süresine sahip
olmaları gerekmektedir. Şampiyona ya katılmak için gerekli olan minimum kayış zamanı, yarışmaların
kategorileri, hangi süre/zamanda kayılması gerektiği ve diğer katılım şartları ISU Short Track teknik
Kurulu tarafından belirlenir ve ISU Genelgesi olarak yayımlanır.
Federasyonlar katılımını istedikleri her bir sporcunun en iyi kayış süresini ISU ya belgeleğerek bildirmek
zorundadırlar. Bu bildirimin yarışmadan 2 hafta önce yapılması zorunludur. Teknik komite Temsilcisi
katılması talep edilen patencinin eleme kriterlerine uygunluğunu ve katılımın kabul edilip
edilmeyeceğine karar verecektir.
b)
Avrupa’da yapılan 2 Dünya Kupası’nda yarışılacak özel Bayrak yarışması seçme
sonuçlarına göre, ilk 12 de olan ülkelerin Kadın/Erkek Bayrak takımları yarışacaktır.
Eğer ev sahibi ülke Dünya Kupaları Bayrak yarışlarında ilk 12 içinde yer alamaz ise en alt sıradan
yarışmaya katılacaktır. Eğer bir ülke hükmen/ ya da cezai olarak katılım hakkını kaybederse sıralamada
ki bir sonraki Avrupa ülkesi Şampiyonaya katılmak için davet edilecektir.
c)
Her ülke normal katılımcı sayısı kadar yedek sporcu ismi bildirebilir.
d)
Bayrak Yarışlarına da katılacak ülkeler, yani bireysel ve Bayrak yarışları için toplamda,
en fazla 5 sporcu ismi bildirebilirler.
e)
Kural 295 in, 4üncü paragrafı f) bendine göre, Competitors Steward’ a resmi yarışmacı
olarak ismi bildirildikten sonra, rahatsızlığından dolayı ilk gün yarışmaya başlayamayan sporcu yerine,
ilgili üye ülkenin başka bir patencisi yarışmaya katılabilir. Competitors Steward, Kural 296 yerleştirme
prosedürüne göre, yarışmacıları tekrar yerleştirebilir.
f)
Kural 295 in 4 f bendine göre Competitors Steward’a resmi olarak yarışmacı isimleri
sunulduktan sonra yarışmacının yarışmadan çekildiği durumlarda, bu yarışmacının Şampiyonanın
bireysel kategorilerinde de tekrar yarışmasına izin verilmez.

Kura ve Sporcu Yerleştirme Prosedürü
3. Kural 296 ya bakınız.

15

Yarışma Koşulları
4.
a)
Finallerden sonra aldıkları final puanlarına göre sıralamada ilk 8 e giren patenciler ve
8.nci sırada berabere kalmış olanlar; 3000 metre süper Finalinde yarışma hakkına sahiptirler.
b)
Final klasmanı Kural 295, 8.ci paragrafına göre yapılacaktır.
c)
Her mesafe için Kural 295 in 6 ve 7.nci paragraflarına göre bir sınıflandırma yapılacaktır.

Kazanan(lar)
5.
a) Kural 295 in 9.ncu paragrafında belirtilen kurallara göre kazanan patenci, toplamda en
yüksek dereceyi alan patencidir. 500/ 1000 /1500 metre mesafelerinde kazanan Patenciler Final A
yarışının galibi olan patencilerdir. Şampiyonayı 2.nci ve 3.ncü sırada bitiren patencilerde Final A
yarışmalarını 2. ve 3. bitirenlerdir. Madalyalar 134 no lu kuralın 3.ncü maddesine göre bu sporculara
verilecektir.
b)
Avrupa Kısa Mesafe Hız Pateni Şampiyonasını kazanan Bayrak takımı, Final yarışını
kazanan takımdır.

F. Dünya Kupası Yarışmaları
Kural 286
Yarışma Koşulları
1.
ISU Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası; ISU tarafından Teknik Kurulu’nun sorumluluğunda
organize edilecektir. Konuyla ilgili ek kural ve detaylar her yıl ISU genelgesi ile yayımlanır.
2.

a)
b)

Sezon boyunca birkaç Dünya Kupası yarışması yapılır.
Olimpik Elemeler için belirlenmiş Dünya Kupası yarışmalarının formatları farklı olabilir.

3.
Dünya Kupası her sezon yapılan Uluslararası Yarışmalar serisidir. ISU ya üye ülke
federasyonların sporcularının katılımına aşağıda ki koşullarda açıktır:
 Yarışmaya en az 4 farklı ISU ülkesi katılmalıdır;
 Yarışmalar, ilgili genelge ile yayımlanan kurallara uygun yapılmak zorundadır.
 Sezon içinde ISU Short Track Teknik Komitesi gerekli görürse 2.nci ve 4.ncü Dünya
Kupalarından sonra Dünya Kupası Genelgesinde değişiklik yapabilir.
 Bu yarışmalar sırasında diğer kategorilerde ki yarışmaların yapılmasına izin verilmeyecektir.
 ISU ülkeleri, bireysel ve bayrak yarışları için, Dünya Kupası ile ilgili Genelge de belirtilen
sayıda ki patenci ile bu yarışmalara katılabilir.
 Bu yarışmalara ISU tarafından atanan tüm görevli ve hakemler ISU hakemi/görevlisi olmak
zorundadır.
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Bu yarışmalarda görev alan Başhakem, Starter ve Competitor Steward’lar ISU uluslararası
teknik adam ya da hakem listesinde olmalılar ve isimlerinin yanında Dünya Kupalarında
görev yapabileceğini belirten (W) işareti yer almalıdır.
Atanan görevlilerin arasında ISU ya bağlı diğer federasyonlardan da 3 tane nitelikli teknik
adam görev yapacaktır.

4.
a)
Kural 281 in 2.nci paragrafına göre Dünya Kupası Bayrak Yarışı Klasmanı, Dünya
Şampiyonası Bayrak Yarışları katılımcılarını belirler.
Dünya Kupası yarışmasına katılan ülke, eğer eleme geçerse ilgili Şampiyonalara katılacağını teyit
etmektedir. Katılımcı üye ülke, bu haklarından ISU Konseyine ve ISU Short Track Teknik Komitesine,
sezonun son Dünya Kupası Yarışmasından önce yazılı bildirim yaparak vazgeçebilir;
b)
285.nci kuralın 2.b bendi gereği Özel Bayrak Yarışı Klasmanları Avrupa Şampiyonası
Bayrak yarışlarına katılacak takımları belirler. Avrupa Kıtasında yapılacak Dünya Kupasına katılacağını
bildiren ülke, bu hakkı kazanırsa Avrupa Şampiyonası bayrak yarışmasına katılacağını da teyit etmiş
olur. Katılım hakkı kazanan ülke bu hakkından ISU Konsey ve Short Track teknik komitesine son Dünya
Kupası Yarışmasından önce yazılı olarak haber verip çekilebilir.
c)
Avrupa Şampiyonası için özel eleme bayrak yarışma klasmanları Dünya Kupası Bayrak
yarışması prosedür ve kurallarını takip edecektir.
d)
ISU Konseyi Genel Kurallar çerçevesinde bu gereksinimleri yerine getirmeyen ülkelere
ceza uygulayabilir.
5.
Her bir Dünya Kupası Yarışma programı aşağıda ki öğeleri içermek zorundadır:
Bireysel Mesafeler:
 500, 1000,1500 metrelerde bireysel yarışmalar; Bu mesafelerden biri 2 kere
kayılacaktır.
 Bayrak; 3000 metre Kadınlar
 5000 metre Erkekler
6.
a)
Katılım ISU üye ülke Federasyonlarınca, ilgili ISU Genelgesi şartlarına göre yapılacaktır.
b)
Eğer patenci Competitor Steward a isimler bildirildiği halde yarışmanın ilk günü ilk
kayacağı mesafeye /yarışmaya sakatlık, hastalık nedeni ile başlayamazsa,295 no lu kuralın 4f bendi
gereği o ülkenin başka bir sporcusu ile yer değiştirilebilir. Competitor Steward 296 no lu kurala göre
sporcuları yarışmaya tekrar yerleştirecektir.
c)
295 no lu kuralın 4f bendi gereği Competitior Steward a resmi olarak sporcu isimleri
verildikten sonra patenci yarışmadan çekilirse o sporcunun tekrar yarışmasına izin verilemez.
d)
Dünya Kupası Yarışmalarına katılabilmek için sporcuların ISU tarafından ilan edilen
minimum yeterlilik zamanında kaymış olmaları gerekmektedir. Gerekli olan zaman, yarışmaların
kategorileri ve hangi sürede alınmış olması gerektiği ve diğer şartlar Short Track Teknik Komitesi
tarafından belirlenecek ve bir ISU Genelgesi ile duyurulacaktır. Federasyonlar her bir sporcusu için bu
genelgede belirtilen belgelerle sporcunun kayış sürelerini ISU ya en geç yarışmadan 2 hafta önce
bildirmek zorundadır.
ISU temsilcisi katılacak olan sporcunun gerekli yeterlilik kriterine sahip olup olmadığına ve yarışmaya
kabul edilip edilmeyeceğine karar verecektir.
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7.

Her bir Dünya Kupasında yer alan klasmanlar;
a)
Dünya Kupası Yarışmaları aşağıdaki klasmanları içerir.(Kural 295 paragraf 6)
500 m mesafe yarışmaları Kadınlar/Erkekler;
1000 m mesafe yarışmaları Kadınlar/Erkekler;
1500 m mesafe yarışmaları Kadınlar/Erkekler;
Kadın/Erkek Bayrak Yarışmaları Klasmanı
Kadınlar/Erkekler Takım Yarışmaları Klasmanı;

b)
500, 1000, 1500 metrelerde ki yarışmalar ve Bayrak yarışı, Mesafe Klasmanları
Kurallarına göre yapılacaktır.( Kural 296 paragraf 6)
c)
Takım Sıralaması, bireysel mesafelerdeki en iyi 2 dereceye bayrak yarışmaları
sonucunun eklenmesi ile hesaplanır. Takım sıralamasında sadece hem bireysel hem bayrak
yarışmalarına katılmış patencisi olan ülkeler listelenecektir. Beraberlik halinde Bayrak yarışması sonucu
önceliklidir.
8.
Dünya Kupası Klasmanları:
a) - Dünya Kupası Bireysel Mesafe Klasmanları;
- Dünya Kupası Bayrak Yarışları Klasmanları;
- Dünya Kupası Takım Klasmanı;
b)
Bu kategorilerin her birinden alınacak puanlar ilgili ISU Genelgesi ile duyurulur.
c)
Puanlar sadece ilgili klasmanda o yarışma da sıralamaya girilmiş ise verilir. Yani ilk
eleme yarışmasında penaltı cezası, sarı kart, kırmızı kart alan, start alamayan veya yarışı
bitiremeyen takım ya da patenciye puan verilmez.
d)
Beraberlik halinde, her iki Patenci veya Takıma en yüksek sıralama puanları verilecektir.
e)
Dünya Kupası Klasmanını oluşturmak için sezon içinde kayılan ilgili mesafelerdeki en iyi
dereceler göz önüne alınacaktır.( Bakınız: Dünya Kupası Genelgesi)
f)
Dünya Kupası Klasmanında,500, 1000, 1500 metrelerde beraberlik oluşursa yukarıda ki
(paragraf 8 e de belirtildiği gibi) ilgili mesafedeki en son en iyi derece ile sıralama yapılacaktır.
Beraberlik halen devam ederse takip eden derecede ki sporcu sıralamada yerini alacaktır. Halen daha
beraberlik bozulmamışsa belirtilen en iyi sonuçlara sahip olan sporcu öne geçecektir.
(bakınız: paragraf 8 e)
g) Takım Sıralamasında beraberlik olursa, Dünya Kupası Bayrak Yarışı sonuçları öncelikli
olacaktır.
9.
Dünya Sıralaması Listeleri : ( World Ranking Lists)
a)
Herhangi bir ISU Yarışmasında ilk Eleme Yarışmalarına katılacak sporcuların
yerleştirmesini yapmak için tüm bireysel mesafelerde ve Bayrak yarışlarında aşağıda ki Dünya Sıralama
listelerine bakılacaktır. (Kural 295 in 9.ncu paragrafı)
- 500 metre Kadınlar/Erkeklerde ki Dünya Sıralama Listesi;
- 1000 metre Kadınlar/Erkeklerde ki Dünya Sıralama Listesi;
- 1500 metre Kadınlar/Erkeklerde ki Dünya Sıralama Listesi;
- Kadınlar ve Erkeklerin toplamda ki Dünya Sıralaması;
- Kadınlar ve Erkekler Bayrak Yarışlarının Dünya Sıralama listesi;
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b)
Dünya Sıralaması listesi için; hesaplanacak sonuçların sayısı o sezon kayılan
mesafelerdeki zaman sayısı ile eşit olacaktır. En son yapılan yarışmalarda yarış mesafelerinde alınan
puanlar eklenecek fakat en kötü 2 sonuç hesaplamaya eklenmeyecektir.
c)
Dünya Sıralaması Listesinde her hangi bir beraberlik olursa, üstte (paragraf 9 b de)
belirtilen sonuçlardan, en son yarışmadaki sonuca göre son sıralama yapılacaktır.
Beraberlik halen devam ederse takip eden derecede ki sonuca göre sıralama yapılacaktır. Halen daha
beraberlik bozulmamışsa ilgili sonuçlardan en iyi zamanlama ya sahip olan sporcu öne
geçecektir.(paragraf 9 b)
d)
Genel Toplam da ki Dünya Sıralama listesi ise 500, 1000, 1500 metre mesafelerinin
Dünya sıralama listeleri baz alınarak yapılır. Beraberlik halinde, diğer iki Dünya sıralama listelerinin en
yüksek sırasında olan dereceye bakılır. Halen daha beraberlik var ise, Competitor Steward tarafından
düzenlenecek kura ile sporcuların sıralaması belirlenecektir.
10.
Geçerli Dünya Kupası Sıralamaları ISU Short Track Teknik Komitesi tarafından her
Dünya Kupasının sonuçları alındıktan sonra yenilenerek yayımlanacaktır. Bu Sıralamalar her sezon ilk
Dünya Kupası ile başlar ve Dünya Kupaları serileri boyunca tutulur. Son Dünya Kupası sonuçları
alındıktan sonra Dünya sıralaması neticelenecektir.

G. Yarışmalar
Kural 287
1.
Uluslararası Yarışmalarda 500, 1000, 1500, 3000 metreler ve 3000 ve 5000 m Bayrak
mesafelerine ilaveten her yarış da katılan sporcuların farklı olabildiği daha uzun veya daha kısa
mesafelerde de yarışmalar düzenlenebilir.
- Karışık Takım yarışmaları - Mixed team
- Takım yarışmaları – Team Competition
- Puan yarışmaları – Point Races
- Eleme yarışları – Elemination Races
- Kombine puan yarışları/ Combined Point Races
- Yarışmalar serisi / Pursuit races
- Madison Takımı Bayrak Yarışları – Team Madison Relay Races
- Ulusal Short Track tropileri
- Kazan Kaybet yarışları / Win & Out races
2.

Detaylar için ilgili genelgeye bakınız.

3.
Yılda 2 kere Global Klup Yarışması, Short Track Teknik Kurulu sorumluluğunda düzenlenebilir.
Yarışmanın temel ilkesi, bir kulübün yarışmayı kazanmasını teminen genel toplamda bir
derecelendirme yapılmasıdır. ISU üye federasyonlarına bağlı olan her kulüp bu yarışmaya katılabilir.
Yarışmanın, katılım şartları ve kuralları ilgili Reglaman ile yayımlanır.
4.
Birinci paragrafta ki yarışmalar listesi veya olabilecek başka yeni yarışmalar aşağıda ki kurallara
göre yapılabilir.
a)
Teknik Komiteye bu yarışmayı yapmak için başvurularak yarışmanın yapılabileceğinin
onayı alınır.
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b)
Yarışma duyurusunda yarışmanın nasıl yapılacağı duyurulur.
c)
Yarışmadan en geç 2 hafta içinde yarışmayı düzenleyen ISU üyesi ülke yeni metot da
yapılan yarışma hakkında ISU ya raporlama yapar.

H. Resmi Görevliler ve görevleri
Kural 288
Teknik Komite Temsilcisi
1.
ISU yarışmalarında yarışma düzenlenmeden önceki 2 yıl süresince, ISU teknik Komite temsilcisi
yarışmanın yapılacağı yere, en azından bir inceleme ve değerlendirme ziyareti yapacaktır. ISU teknik
Komite temsilcisi, ISU yarışmalarında hazır bulunacak; kurallara uygunluk, program, yarışma alanının
kullanımı gibi ilgili tüm teknik gereksinimleri kontrol edecektir. Buna ek olarak eğer gerekir ise, Baş
Hakem ve organizasyon komitesi arasında işbirliğini sağlayacaktır.
2.
ISU Short Track Teknik Komite temsilcisi ISU yarışmasını hazırlayan organizasyon ülkesinde
görevli ya da o federasyona üye biri olmayacaktır.
3.
Short Track Teknik Komite temsilcisi, temsilci olarak katıldığı yarışmada acil bir durum
olmadıkça, Başhakem, yardımcı hakem, Starter ya da Competitor Steward olarak görev de
almayacaktır.
4.
Short Track Teknik Komite temsilcisi veya yardımcısı yarışmanın en başından itibaren
sporcuların resmi antrenmanlarında hazır bulunmalıdır.
5.
Short Track Teknik Komitesi temsilcisi, yarışma sırasındaki hataları, eksiklikleri takip edecek,
Görevlilerle ve organizasyon komitesi ile birlikte kuralları uygulayacaktır.
6.
Short Track Teknik Komitesi temsilcisi, yarışma ile ilgili gözlemlerini Teknik komiteye yazılı
rapor olarak sunacaktır.
7.
Short Track Teknik Komitesi Başkanı yarışma ile ilgili rapor edilen aksaklıkları ya da kural
uyumsuzluklarını araştıracak, tahkik edecektir.

Kural 289
Görevlilerin Aday gösterilmesi ve Atanması
Görevlilerin aday gösterilmesi
1.
a)
ISU ya üye her ülke, ISU Genel Müdürüne, uluslararası yarışmalarda Başhakemlik,
Starter’lık, Competitor Steward’lık yapabilme ehliyeti olan, kendi federasyonlarından 10 tane yetkili
isim bildirebilirler.
b)
Bu başvurular sezon içinde herhangi bir zamanda, 10 kişiyi geçmeyecek şekilde
yapılabilir.
c)
Başvurusu yapılan kişinin ismi Short Track Teknik Komitesi tarafından onaylanarak
Uluslararası Listede yayımlandıktan sonra, söz konusu yetkin kişi o listede kalacak ve her sene tekrar
aday gösterilmesi gerekmeyecektir.
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d)
Uluslararası Listeden veya ISU listesine atanmış görevlinin listelerden çıkarılması
aşağıdaki şartlarda mümkündür;
- İlgili Federasyonundan ilgilinin kendi imzasını taşıyan yazılı görevden istifa dilekçesi ile;
- Veya Short Track Teknik Komitesinin ceza vermesi ya da ilgili üye Federasyonun gerekçe
göstererek yazılı olarak kişinin görevinin iptalinin rica etmesi ile;
e)
Uluslararası görevli olmaya yetkin olabilmek için adayın yarışmalarda ve ISU kurallarına
göre yapılan kurslarda aşağıda ki tecrübeleri edinmiş olması gerekmektedir. ISU ya başvuru yapan üye
ülke federasyonu bu koşulları yazılı olarak kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür.
- Aday gösterildiği pozisyonda (2) Ulusal Şampiyonada görev yapmış olmak;
- 36 ay içinde en az 1 defa Federasyonunun o görevle ilgili yaptığı kursa katılmış olmak;
- 36 ay içinde aday gösterildiği pozisyonda bir Uluslararası yarışmada görev yapmış olmak;
f)
Bütün uluslararası görevlilerin, son 3 yıllık Short Track Yarışmalarındaki faaliyetleri yıl
bazında (her yıl) Short Track Teknik Komitesine bildirilmelidir. Bu kurala uyulmaması durumunda Short
Track Teknik Komitesi ilgili görevliyi, yetkili Listesinden çıkarabilir.
2.
Aday gösterilen görevliler/yetkililer genelde aday gösterildiği ülke vatandaşı olmalıdır.
3.
Eğer aday başka bir ülkeden ise ancak vatandaşlığı olduğu üye ülke federasyonunun onayı
ile adaylığı kabul edilebilir. Bu adayın ismi aday gösterildiği ülkeden listeye girer. Bu şekilde aday
gösterilen görevli aday gösteren ülkenin görevli sayısına eklenir.
4.
ISU ‘ya üye olan ülkeler Hakem, Starter, Competitor Steward, görevlerine aday gösterirken
azami dikkat göstermelidir. Aday gösterilen kişi iyi derecede İngilizce bilmeli, ISU kurallarına hakim,
tarafsız, sorumluluk sahibi ve tecrübeli olmalıdır.
5.
a)
Aday gösterilen hakem, Starter, Competitor Steward arasından Short Track Teknik
Komitesi, ISU Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda görev yapacak en fazla 35 kişiyi hakem ya da
yardımcı hakem; 20kişiyi Starter; 20 kişiyi de Competitors Steward olarak atayacaktır.
b)
Teknik Komite bu görevlilerin her bir faaliyetinin kaydını tutarak Görevliler için bir veri
tabanı oluşturacaktır.
c)
Kısa Mesafe Hız Pateni Teknik Komitesi ISU Görevli listesinde de bazı kişilerin
isimlerinin yanına (A) harfi koyarak bu kişilerin ISU Yarışmalarında sadece yardımcı olarak görev
yapacağını belirtebilir.
c)
Kısa Mesafe Hız Pateni Teknik Komitesi ISU Görevli listesinde de bazı kişilerin
isimlerinin yanına (W) harfi koyarak bu kişilerin Dünya Kupaların da görev yapacağını belirtebilir.
6.
a)
Uluslararası listede olan görevlilerin ISU listesine geçebilmesi için yani ISU hakemi, ISU
Starter’ı ve ISU Competitors Steward’ı olabilmek için aşağıdaki koşullar gerekmektedir.
- 36 ay içinde aday gösterildiği kategoride en az 2 uluslararası yarışmada görev yapmak;
- Görev yaptığı Uluslararası Yarışmalarda ki performansının başarılı olması; başhakemlerin
kendisi hakkında iyi rapor vermesi)
- son 36 ay içinde Uluslararası görevliler için yapılan bir ISU kursuna katılması;
- Başhakemlik için son 36 ay içinde ISU sınavında başarılı olarak sınavı geçmiş olması;
- ISU Görevli listesine terfi etmeden önce, Uluslararası listede isminin yanında 2 yıl süresince
(W) işareti olarak Dünya Kupalarında görev yapabilir olması; gerekmektedir.
21

b)
Kişinin tekrar ISU görevlisi olarak atanabilmesi için, aşağıda ki koşulların olması gerekir;
- Kişinin 2 yılda bir Kongreden sonra 90 – 120 günlük sürede Görevliler için Short Track Teknik
Kurulu tarafından yapılan ISU kursuna katılmış olması; Bu kursun tarihi 6ay önceden duyurulacaktır.
- Short Track Teknik Komitesine Başhakem olarak görev yaptığı her yarışmanın raporunu
vermesi;
- son 24 ay içinde Uluslararası Görevliler için yapılan Uluslararası kursu yürütmüş olması;
- Son 24 ay içinde gerekli olan ISU sınavını başarı ile bitirmiş olması; gerekmektedir.
c)
1 Temmuz itibari ile 70 yaşını dolduran kişiler ISU yarışmalarında ve Olimpiyatlarda
Hakem, Starter, Competitor Stewards olarak görevine devam edemeyecek ve atanamayacaktır.
d)
Her yıl 1 Ağustos itibariyle, Kısa Mesafe Hız Pateni Teknik Komitesi tarafından
onaylanan bütün Official List/ Görevli listesi, Hakem, Starter, Competitor Stewards ların isimleri ISU
Genel Müdürü tarafından bir genelge ile üye federasyonlara bildirilecektir.

Görevlilerin Atanması
7.
a) - Resmi görevliler Kış Olimpiyatları için Kural 126 nın 9. Ve 10.ncu paragraflarına göre, ISU
Yarışma ve Şampiyonalarına ise Kural 129 un 4.üncü paragrafına göre atanır.
 Başhakem en azından bir başhakem, mümkünse bir kaçı veya bütün Başhakem
yardımcıları Starter lar, ve Competitor Steward lar ISU Başkanı tarafından atanacaktır.
b)
Atanmış olan görevliler, organizasyon komitesi tarafından; ilgili yarışmadan 60 gün
önce davet edilecektir.
c)
Yarışmaya ev sahipliği yapacak ülke görevlilerinin yanında en azından 3 tane nitelikli
görevli, diğer ülke görevlilerinden atanacaktır.
d)
Bir ülke için, ISU yarışmaları sırasında aynı anda görev yapacak maksimum resmi görevli
sayısı ( Hakem, Starterlar, Competitors Steward lar) 4 olacaktır. Her bir kategoride görev yapanların
yarısından fazlası aynı ülke görevlisi olamaz.
e)
ISU yarışmaları ve Kış Olimpiyat Oyunları için, Teknik Delege ve Short Track teknik
Komitesinin temsilcisi dışında, diğer görevliler ISU Başkanı tarafından değil yarışmayı yapan
organizasyon komitesi tarafından atanır.
f)
Bir sezonda 3 ISU yarışmasından fazla ISU yarışmasına görev yapmak için davet alan ya
da atanan ISU görevlisi onay için derhal ISU Sekreterliğine haber vermelidir.
g)
ISU yarışmaları ve Olimpiyatlar için tüm görevliler onaylanmış ve yayımlanmış olan ISU
Resmi görevli listesinden seçilir.
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8.
Resmi görevlilerin tüm faaliyetleri, Short Teknik Komitesi tarafından izlenir. Görevini düzgün
ifa etmez ya da kurallara uygun davranmaz ise, Görevli sistem tarafından müeyyide ve ceza uygulaması
kapsamına alınır. Lütfen ilgili ISU Genelgesine bakınız.

Kural 290
Gerekli Resmi Görevliler
1.
a)
ISU onaylı Video Reply hizmetlerinin yapıldığı ISU Şampiyonaları ve Olimpik Kış
Oyunlarında Kural 289 paragraf 7 ye göre, Başkan tarafından aşağıdaki yetkililer atanır;
Başhakem, 2 Yardımcı Hakem, Video yardımcı hakemi, her kategori için Starter; 2 Competitor
Steward(s).
Organizasyon Komitesi tarafından ise : Heat Box Steward, Foto finish hakemi, Lap Scorer(Tur
sayıcı), tur kaydedici , Anons görevlisi ve Track Stewards; (pist içi parkur görevli(leri) atanır.
b)
ISU onaylı Video Reply hizmetlerinin olmayacağını ISUnun onayladığı yarışmalarda ise
Kural 289 un 7.nci paragrafına göre, Başkan tarafından aşağıdaki yetkililer atanır;
Başhakem, 4 Yardımcı Hakem, her kategori için Starter; 2 Competitors Steward. Organizasyon
Komitesi tarafından ise; Heat Box Steward, Foto finish hakemi, Lap Scorer(Tur sayıcı),Lap
recorder(tur kaydedici) Anons görevlisi ve pist içi Track Stewardlar atanır.
c)
Foto finish cihazları ile yapılan uluslararası yarışmalarda ise organizasyon komitesi
tarafından: Bashakem, 4 yardımcı hakem, Competitors Steward(s) ve Starter(lar),Heat Box Steward,
Foto Finish hakemi, Lap Scorer (Tur sayıcı) Lap recorder (Tur kaydedici) anons görevlisi ve Track
Steward (pist görevlileri) atanır.
d)
Foto Finish Cihazlarının olmadığı uluslararası yarışmalarda ise organizasyon komitesi
tarafından Başhakem, 4 yardımcı hakem, Competitors Steward(s) ve Starter(lar),Heat Box Steward,
Bitiş çizgisi amir hakemi, bitiş çizgisi hakemleri , Lap Scorer ( Tur sayan) Lap recorder(Tur kaydedici ),
Zamantutucular,Amir Zaman tutucu, anons görevlisi ve Track Stewards ( parkur görevlileri) atanır.

Medikal
2.

Sağlık hizmetlisi Doktor ve ilk Yardım ekibi görevli olmak zorundadır.

Başhakem/ Referee
3.
Başhakem yarışmada baş yönetici olup, tartışmalı her konu ve ceza ile sonuçlanacak kural
ihlallerine karar verecektir. Başhakemin kararı son karar olacaktır.( Bakınız; Kural 123 ve 124 temyiz ve
ceza konuları)
4.
Başhakemin sorumlulukları ;
a)
Competitor Steward ve Short Track teknik komite temsilcisi ile birlikte Eleme
prosedürüne ve yarışma programına karar vermek.
b)
Yarışmada tüm kuralların uygulanmasına nezaret etmek.
c)
ISU Şampiyonalarında buzun hazırlanması için gerekli bilgileri vermek;
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d)
görev yaptığı yarışma ile ilgili 30 gün içinde ISU Şampiyonaları veya Uluslararası yarışma
rapor formu ile raporunu Short Track Teknik Komitesine sunmak;
e)
Yarışmadan sonra yarışma görevlileri ile birlikte toplantı organize ederek yarışmanın
analizini yapmak, alınan kararları ve tüm yarışmayı değerlendirmek;

5.

Başhakemin yetkileri;
a)
Kurallara uymayan programı Short Track Teknik Komite temsilcisi ve ISU Temsilcisi ile
birlikte değiştirmek;
b)
Buz pisti koşullarının yarışma yapmaya elverişli olup olmadığına karar vermek;
c)
organizasyon komitesi ya da organizatör kulüp görüşü alarak başka bir pistte yarışma
yapmaya karar vermek;
d)
Gerektiğinde antrenörleri patencileri, takım liderlerini ve takım görevlilerini
yarışmadan çıkarmak;
e)
Yarışma görevlilerini, Starter ve Competitors Steward’ı gerektiğinde yarışmadan
uzaklaştırmak;
f)
Seyircinin yarışma düzenini ihlal ettiği hallerde, düzen sağlanana kadar yarışmayı
durdurmak ya da ara vermek;
g)
Kendisine yardım edecek diğer görevlilere sorumluluklarını aktarmak;
h)
Elemeyi geçme pozisyonundaki sporcu aşağıdaki nedenlerden dolayı elenirse sporcuyu
bir sonra ki tura devam ettirmek için yetkisini kullanmak;
- rakibinden ceza ile sonuçlanan bir suç olduğunda,
- sporcudan dolaylı ya da dolaysız kaynaklı bir sebep olmadığında;
i)
Başlama prosedürü ile ilgili olan şeyler dışında Başhakem, kendi takdir yetkisi ile karar
vermeden önce, her pozisyonu, hızlı ve yavaş olarak ve resim resim; Video Tekrar Sisteminden
izlemeye karar verebilir. Başhakem olası kural ihlali veya ceza için video sisteminden tekrar izlemeye
karar verirse teknik olarak mümkün olan hallerde ilgili pozisyonun kamera görüntüsü seyirciye açık
olarak buz pistinde de gösterilebilir.

6.

Başhakemin kararları ;

a)
Başhakem Tartışmalı konularda; başlama pozisyonu haricinde ki (Bakınız 298), diğer
tüm itirazlarda, gerektiğinde yarışmaların tekrarlanmasında ( Bakınız kura 296) ve bitiş sıralamasında (
paragraf 12 ve 13) karar verme merciidir. İtirazlar Başhakeme yapılmalıdır. Bütün itirazlar gizli
tutulmalıdır. Kural 123 ün uygulanır tüm hükümleri uygulanacaktır.
b)
İtiraz edilmese bile ISU Tüzük ve Kural ihlallerine başhakem karar verecektir;
c)
Bayrak yarışında Başhakem ‘’ gözle görünür’’ dokunma, açık bir şekilde temas edilip
edilmediğine karar verecek ve bu amaçla bayrak aktarımlarını yardımcı hakem ile birlikte dikkatli
gözleyecektir.
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Yardımcı Hakem
7.
a)
Başkan tarafından atanan ve Başhakemin bir numaralı yardımcısı olan yardımcı hakem;
Başhakem sakatlanarak veya hastalanarak görev yapamayacak olursa onun yerini alır;
b)
Yardımcı hakem; Başhakem tarafından kendine verilen tüm görevleri yapacaktır.
c)
Yardımcı hakem; yarışma ile ilgili anında gözlemlerini not etmelidir ve her bir
yarışmadan hemen sonra tuttuğu bütün notları Başhakeme sunmak zorundadır.

Video Yardımcı Hakemi
8.

a)
Buzun dışında Video operatörünün yanında oturacaktır.
b)
Başhakemin verdiği tüm görev ve hizmetleri yapacaktır.
c)
Tüm yarışma boyunca Video Tekrar Sistemini izleyecek ve Başhakeme görüşlerini
iletecektir. Video Yardımcı hakemi yarışma ile ilgili anında gözlemlerini not etmelidir ve her bir yarışdan
hemen sonra tuttuğu bütün notları Başhakeme vermek zorundadır.

Starter
9.
a)
ISU Şampiyonaları ve Olimpik Kış Oyunları için her bir kategoriye atanacaktır.
Değişiklikler ancak Başhakemin Teknik Delege ve veya Teknik Komite temsilcisi ile mutabık kalarak
yapılacaktır.
b)
başlama pozisyonu ile ilgili tüm tartışmalarda Starter karar verecektir. Başlama
komutunu İngilizce verecektir.
c)
Starter yarışa başlayacak tüm sporcuların kendisini görebileceği şekilde pozisyon
alacaktır.
d)
Bayrak Yarışında, Tur sayıcı tarafından uyarılacak ve son 3 tur olduğunu uyarmak için
silahı ateşleyecektir.
e)
Yanlış çıkış halinde, Starter, diğer bir Starter a sporcuları geri çağırma görevini verebilir.

Competitors Steward
10.
a)
Competitors Steward 296.ncı Kuralı tam olarak uygulamak ve yarışmadaki tüm idari
koordinasyonu yapmakla sorumludur;
b)
Yarışmacıların ve Görevlilerin gereken şartlara sahip olup olmadıklarını kontrol eder;
c)
Resmi programda yer alan yarışmaların sonuçlarına göre bir sonra ki yarış turunda
yarışacak patencileri belirler;
d)
Yarışma sıralarının kurasını çeker, yarışmacıları yerleştirir ve her bir turu düzenler.
e)
Competitors Steward Elemeyi geçen sporcuları bundan haberdar ederek daha sonra
hangi yarışta yarışacaklarını bildirir.
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Heat Box Steward/Heat Box görevlisi
11.

a)
Heat Box Steward, görevi olduğu heat box alanında çalışır.
b)
Heat Box görevlisi yarışmak üzere olan sporcuların isimlerini anons eder; orada
olduklarını kontrol eder,
c)
Her yarışın başlangıcından önce patenciler Heat Box görevlisine görünürler, Heat Box
görevlisi sporcuların yarışma numaralarını taşıdıklarından, uygun giysiyi giydiklerini görmekten ve
eşyalarını kontrol ederek düzelttirmekten sorumludur.

Foto Finish Hakemi
12.
a)
Foto finish hakemi foto finişi okuyacaktır. Her yarışmacının yarışı bitiriş sırasını ve
zamanını Competitor Steward a bildirecek veya elektronik cihazla bu bilgileri kayıt edecektir.
Sonuçlar resmi sonuç kabul edilecektir. Bu kişi 280.nci kural 6.ncı paragrafta belirtilen foto finiş cihazını
kullanan kişi olabilir.
b)
Uluslararası yarışmalarda yarışmacıların bitiriş sıralarını belirlemek için foto finiş cihazı
kullanılabilir.
c)
Foto finiş cihazı terimi, ilgili yarışma bittikten hemen sonra bitiş sırasını tekrar
gösterebilen ve bu bilgileri kaydeden sistemi niteler. Cihaz her yarışın bitiş fotoğrafını distorsiyonsuz,
açık net bir şekilde verebilecek ve tekrarlayabilecek kapasitede olmalıdır.
d)
Bitiş fotosunda Foto Finiş cihazı zaman ölçeği de gösterebiliyorsa, cihazda gösterilen bu
zaman, kayda geçecek resmi zaman olarak alınacaktır.
e)
foto finiş cihazı ile zamanlama kaydedilemiyor ise, kural 251 e göre, Patencilerin
sürelerinin/zamanlarının kaydı için elektronik zaman tutucu cihazı kullanılabilir.

Bitiş Çizgisi Şef Hakemi ve Bitiş Çizgisi Hakemleri
13.

Foto finiş cihazı olmayan uluslararası yarışmalar için;

a)
yarışmacıların resmi bitiş sıralaması bitiş çizgisi amiri şef hakemi tarafından belirlenir.
b)
yarışmayı bitiren bütün yarışmacıların sırası kaydedilecektir;
c)
Bitiş çizgisi şef hakemi, bitiş pozisyonlarına bitiş çizgisi hakemleri atayacaktır. 1.nci
pozisyonda şef çizgi hakemi olacaktır.
d)
4 tane bitiş çizgisi hakemi olacaktır: 1.nci hakem 1.nci ve 2.nci patenciyi; 2.nci hakem
2.nci ve 3.ncü patenciyi; 3.ncü hakem 3.ncü ve 4.ncü patenciyi; 4.ncü hakem 4.ncü ve 5.nci patenciyi
izler.
e)
6 veya 6 dan fazla patencinin kaydığı hallerde, Starter veya asistanı 5.nci hakem
görevini üstlenecek ve sadece 6.ncı yeri izleyecektir.
f)
3000 metre ve bayrak yarışmalarında Bitiş Çizgisi Hakemleri patenciye veya Takıma
atanacak, kayılan tur sayısını ve bitiş çizgisindeki yeri kayıt altına alacaklardır.
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Şef Zaman Tutucu ve Zaman Tutucular (Time Keepers)
14.

Foto finiş cihazı olmayan uluslararası yarışmalar için;
a)
Şef Zaman Tutucu tüm sürelerin kayıt edilmesinden sorumludur. Tüm kısımlarda K 247
ve 250 no.lu kurala uyumlu çalışacak ve bu kuralları Short Track için uygulayacaktır.
b)
Şef zaman tutucu, kendisi ve diğer zaman tutucuların buzun dışında ama bitiş çizgisine
en yakın yerde durmasını sağlayacak, zaman tutucuların sporcuların kesin kayış sürelerini kayıt etmek
için durduklarından emin olacak ve duracakları yerleri kesinleştirecektir.
c)
Dijital saatler kullanıldığında süreler saniyenin yüzde biri olarak kaydedilir.
d)
Şef Zaman Tutucu her bir saati okumalı, sonuçları kayıt etmeli ve resmi kayış süresini
ilan etmelidir. Zaman tutucuları kendisi uyarana kadar mevcut zamanı silmemeleri için uyaracaktır.
e)
Minimum 2 zaman tutucu gereklidir. Ayrıca birinci ve ikinci yerde durabilecek bir
yedek görevlinin olması ve üçüncü pozisyonda da başka bir zaman tutucu olmalıdır.
f)
Zaman tutucular, standart prosedürlere göre saatlerini önceden test edeceklerdir.
g)
Zaman tutucular Şef Zaman Tutucu kendilerine talimat verene kadar gözüken zamanı
silmeyeceklerdir.
h)
Zaman tutucular süreyi yüksek sesle, bağırarak söylemeyecekler, Şef Zaman Tutucu rica
ettiğinde saatlerini ona göstereceklerdir.

Tur Sayıcı ( Lap Scorer)
15.
a)
Tur sayıcı, lider olan, ilk patenciye, daha kayılacak olan tur sayısını, sayaç levhası
vasıtasıyla açık bir şekilde gösterecek ve baştaki patencinin her geçişinde tur sayısını çevirecektir.
b)
Tur Sayıcı, her yarışın son turunda, son tur olduğunu belirtmek için zili çalacaktır.
c)
Bayrak yarışlarında Tur Sayıcı Starter’ı son üç tura gelindiğinden haberdar edecektir.
d)
Bayrak Yarışlarında her takıma bir Tur sayıcı atanacaktır.

Tur Kaydediciler (Lap Recorder)
16.
a)
Tur kaydedici baştaki lider patencinin her bir turunda tur zamanını, saniyesi saniyesine
yazılı olarak kaydedecek ve Tur sayıcısı ile her turda mutabık olduğunu konrol edecektir
b)
Tur kaydedici, buz dışında fakat Tur Sayıcının yanında yerini alacaktır.

Sunucu ( Announcer)
17.
a)
Sunucu seyirciyi yarışmanın gidişatından sürekli bilgilendirecektir. Ek olarak eğer Baş
Hakem tarafından rica edildi ise, cezaların nerede ve nasıl, hangi sporcuya verildiğini, kural ihlallerini
de sunacaktır. Sunucu tüm görevlilerin, antrenörlerin, takım liderlerinin, Patencilerin yarışma ile ilgili
resmi duyurulardan, anonslardan haberdar olduğundan emin olmalıdır. Bütün anonslar İngilizce olarak
yapılacaktır. Eğer uygulanabilirse aynı anonslar ikinci bir dilde de yapılabilir.
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Track Steward
18.
Parkurun her iki tarafında da en az iki ( 2 ) track steward görev yapacaktır. Parkur görevlileri,
tecrübeli patenciler olmalı, İngilizce bilmeliler ve Short Track ın tüm kuralları hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekmektedir. Eğer mümkünse parkur görevlileri, patenciler ve resmi görevlileri engelleyecek
bir pozisyonda yer almamalı fakat kolaylıkla eksik blokları değiştirebilmelidirler.

Buz Pisti üzerinde ki Resmi Görevliler
19.
a)
Yarış sırasında sadece Hakem, Yardımcı hakemler ve Track Steward lar buz pisti
üzerinde olabilirler.
b)
Görevliler hız pateni için özel patenlerini giymiş ve uygun giysiler içinde olmalıdırlar.
c)
Sadece başhakem izni ile yarış sırasında diğer görevliler, buza girebilirler. Örneğin;
gerekirse buzla ilgili çalışma yapmak, ekipmanı çalıştırmak için.
d)
ISU Şampiyonalarında ve Kış Olimpiyat Oyunlarında Başhakem ve yardımcıları 3.ncü
şahısların araya giremeyecekleri telsiz ve RRS ( ISU yarış Raporlama sistemi cihazı) kullanacaklardır.

Kural 291
Patencilerin Malzemeleri
1.

Tüm patenciler;
a)
ASTM ( Amerikan Malzeme ve Test Derneği) standartlarına uygun, güvenli tipte başlık
kullanacaklardır; Kasklar belli bir şekilde ve çıkıntısız olacaktır.
b)
Eldiven takacaklardır,
c)
Tekmelik, Korumalık kullanacaklardır.
d)
Uzun kollu ve bacakları kapatan uzun giysi giyeceklerdir,
e)
Diz kısımları sert dolgu veya dolgu ile korumalı olacaktır,
f)
paten çelikleri kapalı tüp şeklinde; ve bitişleri minimum 10mm çapında yuvarlak
olacaktır. Çelikler patenlere minimum iki yerden ve hareket etmeyecek şekilde bağlı olacaktır.
g)
Boyun kapalı olacak ve kesiğe dayanıklı kumaşla korumalı olacaktır.
2.
Her patenci kendi malzemesinden, kendi güvenliği için, malzemesinin en yüksek seviyede
koruyucu şartlara sahip olmasından sorumludur.
3.
Paragraf 1 de belirtilenlerle ilgili; dünya çapındaki endüstri standartlarında olabilecek malzeme
özellikleri, ISU Genelgesi veya ISU Genel Mektubu ile duyurulur. Bu kural sadece ISU Şampiyonaları ve
Olimpik Kış Oyunlarında uygulanır. Uluslararası yarışmalarda bu maddede ki özelliklere göre malzeme
kullanımı tavsiye edilir.
4.
Heat Box bölgesinde görev yapan Heat Box Steward, patencilerin yarışa çıkmadan önce bu
güvenlik koşullarına uyup uymadığını belirleyecektir. Güvenlik koşullarına uymayan patenci yarış dışı
kalacaktır.
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5.
Yarış bitiminden önce malzemelerini çıkartan patenci ceza alacaktır. Patencinin kontrolü
dışında kaybolan malzeme, (örneğin kazara düşme sonucu kaybolan malzeme ) ceza nedeni değildir.
6.
Yarış sırasında, patenci, üzerinde diğer insanlarla veya kaynaklarla iletişim kurmak amacıyla
herhangi bir teknik iletişim aleti taşıyamaz. Kuralın ihlali halinde ceza alır.
7.
Sadece ISU onayı varsa; seyirciye, medya ve görevlilere, bilgi kayıt etmek için ISU
Şampiyonalarında Patencilerin üstlerinde verici gibi veya benzer bir cihazdan sinyal kullanabilen bir
cihaz olabilir. Cihaz talimatnamelerde belirtilen şekilde takılacaktır. Belirtilen şekilde kullanılmaması
ceza sebebidir.

Kural 292
Dünya Rekorları
a)
Dünya Rekorları ISU tarafından kaydedilecektir. ISU Konseyi ISU Şampiyonalarındaki, ISU
Dünya Kupalarındaki ve ISU tarafından yapılan yarışmalardaki ve Kış Olimpiyat Oyunlarında
aşağıdaki mesafelerde ve şartlarda kırılan Dünya Rekorlarını tanıyacaktır.
- Kadınlar için 500, 1000,1500 ve 3000 metreler;
- Erkekler için 500, 1000, 500 ve 3000 metreler;
- Junior(Gençler) Kızlar 500, 1000, 1500, metreler;
- Junior Erkekler 500, 1000, 1500 metreler;
- Kadınlar Bayrak Yarışları 3000 metre;
- Erkekler Bayrak Yarışları 3000 ve 5000 metreler;
b)

Dünya Rekorları aşağıdaki şartlarda saniyenin binde biri olarak sayılacaktır.
- Kural 280, paragraf 1 e göre resmi ISU pistinde rekor elde edilmesi halinde;
- Foto finiş veya elektronik zamanlama kullanılarak ilgili cihazdan alınan orijinal bilgi çıktısı
olması halinde;
- ISU Hakemi ve Starter’ ın görev aldığı yarışmalarda;
- 1500 metre ve üzeri tur zamanının tam zamanında gerektiği gibi kaydedildiği durumlarda;
- Kayılan mesafenin ve başlama zamanının anons ile uyumlu olduğu durumlarda;
- Yarışmanın orijinal ISU protokolünün olduğu ve protokolün, yarışma programının, parkur ve
zaman sertifikası, içerdiği hallerde;

c)
Dünya Gençler rekorları; sadece gençlerin yarıştığı yarışmalarda rekor kırıldığında geçerli
olacaktır.
d)
Rekor kıran her sporcu Doping Kontrol testine tabi olacaktır. Rekorun onaylanması için yarışma
günü yapılan doping testi sonucu Negatif olmalıdır.
e)
Eğer aynı mesafede aynı günde 2 Dünya Rekoru kırıldıysa sadece daha iyi olan zaman Dünya
Rekoru olarak kabul edilecektir.
f)
Dünya Rekorunu kıran sporcunun ismi Dünya Rekorları listesinde yer alacaktır.
g)
Her bir rekor kırıldığında veya Dünya rekoru ile eş zaman elde edildiğinde ISU
ilgili Patenciye diploma /sertifika verecektir.
h)
İlgili tüm belgeler yarışma organizasyon komitesi tarafından 30 gün içinde ISU’ya
gönderilecektir.

Kural 293 Kısa Mesafe Hız Pateninde gelecekte olabilecek özel mevzuat hükümleri için ayrılmıştır.
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IV. SHORT TRACK
TEKNİK KURALLARI
A. Yarışmalar
Kural 294
Yarışma Türleri
1.

Short Track yarışmaları seri çıkış yapılan yarışmalardan oluşur:
a)
Bireysel yarışlar;
b)
Bayrak yarışları.
2.
ISU büyük Yarışmalarında, Kış Olimpiyatlarında ve Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarında her bir
mesafede, ilk turdan Finale kadar yarışmaların ilerlemesi, devamlılığı eleme sistemi ile olacaktır.
3.
ISU Şampiyonalarında, Uluslararası yarışmalarda, farklı seviyelerde herkesin finallere katıldığı
sistem uygulanabilir ve patenciler bu sistemle Final hakkı elde edebilirler.(Sistemin adı : All Finals
sistemdir)

B.Tanımlar
Kural 295
Genel Şartlar /Tanımlar
1.

a)
Yarış: ISU Tüzüğü Madde 38 e bakınız.
b)
Eleme Turu: ISU Tüzüğü Madde 38 e bakınız.
c)
Ranking Finals: Final sıralaması: Patencilerin sıralamasını belirlemek için 1 tur yapılan
yarışma
d)
Yarışma: ISU Tüzüğü Madde 38 e bakınız.
e)
Antrenör/Takım Lideri/ destek personeli: ilgili üye federasyon tarafından atanan
Sporcuyu ya da takımı üye federasyon adına temsil etmeye yetkili olan kişi;
f)
‘’Yarışma alanı’’ : Short Track Yarışmalarında yarışma alanı buz pisti ve yakın çevresini,
heat box alanını, antrenör alanını, resmi görevliler için ayrılan alanı ve yarışma için ayrılan alanı kapsar.
g)
Her eleme turu sırasında, Antrenörlere ayrılan alana her yarışacak sporcu için sadece
bir kişi alınacaktır.
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Program
2.
a)
Bireysel yarışlar: 500, 1000, 1500 ve 3000 metrelerde yapılacaktır. Teknik Komitenin
onayı ile diğer mesafelerde de yarışma yapılabilir.
b)
Kısa Mesafeler: 500 ve 1000 metrelerdir.
Uzun mesafeler: 1500 ve 3000 metrelerdir.
c)
Bayrak yarışmaları aşağıdaki gibi yapılacaktır.
Kadınlar : 3000 metre;
Erkekler : 5000 metre;
Uluslararası yarışmalarda Erkeklerde de 3000 metrede Bayrak yarışı yapılabilir.
d)

Seçme Turlarının isimleri eleme turlarına bağlı olarak:
1: Final(ler)
2: Elemeler(ler)(heats), Final(ler)
3: Elemeler, Yarı-Finaller, Final(ler)
4: elemeler, çeyrek-final, yarı-final, final(ler)
5: ön elemeler, elemeler, çeyrek-final, yarı-final, final(ler)
6: ön-ön elemeler, ön elemeler, elemeler, çeyrek-final, yarı-final, final(ler)
7: ön-ön elemeler, ön elemeler, elemeler, sekiz kişilik finaller, çeyrek final(ler),
Yarı- final, final
e)
ISU Event, ISU Büyük Yarışmalarında yarışacak sporcu sayısı sınırlandırılmış olup
aşağıdaki tablo da belirtildiği gibi olacaktır.

Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
Finaller

500m
5
4
4

1000m
5
5
4

1500m
7
6

3000 m süper final İstisnası için 290 nolu kuralın 5 no lu paragrafı,281 no lu kuralın 4 ncü
paragrafı ve 285 no lu kuralın 4.ncü maddesi geçerlidir.1500 m süper final içinde 283 no lu
kuralın 4.ncü paragrafı geçerlidir. Bu süper finallerde madalya yoktur.
Kış Olimpiyat Oyunlarında sporcu sayısı sınırlandırılmış olup aşağıdaki tabloda bulunan sporcu
sayıları geçerli olacaktır:

Çeyrek Finaller
Yarı Finaller
Finaller

500m
4
4
4

1000m
4
4
4

1500m
6
6

287 no lu kurala göre yapılan yarışmalarda yarışmacı sayıları değişebilir.

f)
Yarışı kazanan ve yarışmanın ikinci sırasında olan patenciler bir sonraki turda
yarışacaklardır. En hızlı üçüncü, eğer katılan yarışmacı sayısı tek sayı ile bitiyorsa, yarışmaya alınabilir.
Dünya Kupalarında, Patenciler repesaj sistemi ile de seçilebilirler.
g)
Yarı Finalden A ve B finalleri için seçilen patenciler yarı finalde 295 no lu kuralın 2.nci
paragrafına göre yarışırlar.
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h)
ISU Şampiyonalarında, Kış Olimpiyat Oyunlarında, Kış Gençlik Olimpiyatlarında 1 sporcu
ve/ veya takım ile olan B finali kayılmaz ve seçilmiş olan bu sporcu ve /veya takım bu yarışmanın 1.nci
pozisyonda bitireni olarak atanır. Dünya Kupaları için ise,2 kişi veya daha az olan B finali kayılmaz,
seçilmiş olan patenciler bu yarışmanın 1.nci sırada bitirenleri olarak atanır. Dünya Kupalarında B
Finaline 1 bayrak takımı kalırsa seçilen takım bu yarışmanın birincisi olur ve B finali kayılmaz.
i)
Dünya Kupalarında yarışmaya katılan sporcu sayısına göre Seçme ve Repesaj yarışmaları
sırasında sadece kazananların bir sonraki turda yarışması mümkündür.
j)
Olimpiyat elemelerinin yapıldığı Dünya Kupaları haricinde ki Dünya Kupalarına, Teknik
komitenin onaylaması halinde, her bir kategori ve mesafede ev sahibi ülkenin (1) sporcusu katılabilir.
k)
Sporcular yarışlar arasından minimum 15 dakika dinleneceklerdir.
l)
Pist belirteçleri uygun parkurlara yerleşmedi ise ilgili yarışta elde edilen zaman kayıtlara
alınmayacaktır ve eğer 3.ncü en hızlı patenciler ilgili turda eleme geçti ise zaman kaydı olmamasına
rağmen onlar tur atlayacaklardır.

Reglaman/Announcement
3.
a)
ISU Şampiyonası Reglemanları için Kural 129, Uluslararası Şampiyonaların duyuruları
için ISU Tüzüğünün 110 ve Kış Olimpiyat Oyunları Reglamanı için 126 no lu kurallarına bakınız. Tüzüğün
112 no lu kuralına göre yarışma duyuruları tamamlayıcı ekleri de içermelidir.
b)
Yayınlanan programda yarışmanın şartları belirtilmelidir.

Katılımcılar
4.

a)
Yarışmalara katılım sadece ISU üye ülke federasyonları aracılığı ile olur;
b)
KATILIMLAR: Yarışmacıların, yedek sporcuların, antrenörlerin, takım liderlerinin sayısı
yarışmanın başladığı ilk günden en az altı (6) hafta önce belli olmalıdır; Takımla birlikte seyahat eden
kişilerin sayısı da, ayrı yazışmalarla, ilgili ISU Yarışmalarının başladığı ilk günden altı (6) hafta önce
bildirilmelidir. ISU ya üye ülke Federasyonlardan ilgili ISU yarışmasında fiilen yarışacakları sporcu
sayısını ciddi bir şekilde bildirmeleri istenmektedir.
c)
SON KATILIMLAR: Yarışmanın başlamasından en geç beş (5) gün önce organizasyon
komitesine aşağıdaki bilgiler verilmelidir:
- Yarışmacıların isimleri ve uluslararası kayıt numaraları ile birlikte her bir kategori için yedek
sporcuların isimleri;
- ilgili bireysel mesafe için yarışacak sporcuların isimleri;
- Bayrak yarışmasına katılacağının teyidi;
d)
son katılım formları gönderilirken sporcuların ve kendilerine eşlik edenlerin geliş- gidiş
tarihleri bildirimi;
e)
Son katılımlar için Genel Kurallar 115 paragraf 6 da belirtilen kurallar geçerlidir.
f)
Her bir mesafede yarışacak Yarışmacıların isimleri ilk yarışın başlamasından 2 gün önce
saat 18.00 e kadar Competitors Stewards’a bildirilecektir.
g)
(Kural 286, paragraf 9 a, b ve c şıklarına göre)sporcuların elde ettikleri derecelerine
göre yarışmada sıralama/ yerleşim listesi ve en hızlı zamanları veya Kura sonuçları ilk yarışmadan bir
gün önce en geç saat 15.00 de açıklanacaktır. ( Kural 286 paragraf 9 d)
h)
Yarışmacıların listesi ve yarışma programı ile ilgili herhangi bir soru, yarışların
başlamasından bir gün önce saat 18.00 a kadar Competitor Stewards’a yapılacaktır.
i)
Yarışmaların son düzenlemesi ilgili mesafede ki yarışmanın başlamasından en az 3 saat
önce açıklanmalıdır.
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j)
ISU büyük yarışmalarında tüm yarışmacılar yarışların başlamasından bir gün önce saat
18: 00 de yarışmanın yapıldığı yerde olacaklar veya organizasyon komitesi yarışacakların ilgili şehre
geldiklerini teyit edecektir.
k)
Organizasyon komitesi tarafından talep edilen maddi gereksinimler yarışma
duyurusunda da yer alacaktır.

Puanlar/Sınıflandırmalar
5.
a)
Son puanlar sadece A ve B finallerinde verilecektir. Final A da Puanlar 34, 21, 13, 8, 5,
3, 2 ve 1 olarak birinciden başlayarak azalan sırada verilecektir. Final A da ki tüm yerlere verildikten
sonra, geri kalan puanlar B finalindekilere birinci sıradakinden başlayarak azalarak verilecektir.
b)
Final A da penaltı durumunda veya yarışı tamamlayamadığında yarışı tamamlayamayan
patenciye Final B nin kazananın puanıyla eşit puan verilir. Final B de penaltı oluştuğunda yapan
sporcu ya puan verilmeyecektir.
c)
Başhakem tarafından yarışı bitirdiği teyit edilen patenciye ilgili puanları verilir.
d)
çıkış yapamayan, sarı ya da kırmızı kart alan patenciye puan verilmeyecektir.
e)
Beraberlik olması halinde tüm patenciler ilgili bitiş pozisyonuna verilen puanı
alacaklardır.( örneğin 2.bitirenler berabere bitirdiyse her iki sporcuda 21 er puan alacaklardır) Eğer 2
sporcu berabere bitirdi ise onlardan sonra gelen bitiş sırasına puan verilmeyecektir. 3 sporcunun
berabere kaldığı hallerde daha sonra gelen (2) bitiş sırasına puan verilmeyecektir.
6.
Her bir mesafe için katılan yarışmacıların derecelerine göre sıralama yapılacaktır.
- Blok olarak;
- Kış Olimpiyatları için: Finalistler, yarı finalistler, çeyrek finalistler, vs.
-ISU Büyük Yarışmalarında : Final A, Final B, Yarı Finalist, çeyrek finalist vs.
Diğer bütün yarışmalar için; Seçme yarışmaları baz alınacaktır:
o Bulunduğu grubtaki bitiriş pozisyonununa göre,
o Bir önceki seçme/ eleme yarışmasındaki bitiriş pozisyonuna göre
o Herhangi bir mesafede kayılan en iyi zamana göre
o Tamamlanmış olan Mesafe Klasmanlarında beraberlik bozulmayacaktır
Aradaki mesafelerde ise ;
o Eşit zamanda ilgili mesafe kayıldı ise sıralamayı belirlemek için kura çekilmelidir.
Zamanın ölçülmediği yerlerde ise aynı bitiriş pozisyonunda yarışmayı tamamlayan sporcu veya takım
için sıralarını belirlemek için gene kura çekilecektir.

7.
3000m Süper finallerinde sporcuların sıralaması/ sınıflandırılması aşağıdaki şekilde
olacaktır.
Yarış bitimine 19 tur kala, zil çalacak, (18 tur kala) bitiş çizgisini geçen ilk sporcu (5)puan
alacaktır.
Yarış bitimine 10 tur kalınca, tekrar zil çalacak, (9.ncu tura) ilk giren sporcu (5) puan
alacaktır.
Eğer ilgili sporcular penaltı, sarı kart veya kırmızı kart alırsa veya yarışı bitiremez ise, bu yarış
puanları kendilerine verilmeyecektir.
Yarış bitiminde yarışı ilk bitiren patenciden başlayarak aşağıya doğru sırasıyla 34,21,13,8,5,3,2 ve 1
olarak sporculara o yarışta elde ettikleri puanlar verilecektir.
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8.

- ilk turda, çıkış yapamayan, yarışı bitiremeyen veya penaltı alan
- herhangi bir turda sarı veya kırmızı kart gören sporcu sıralamaya dahil edilmeyecek
sadece katılımcı olarak belirlenecektir.
Sadece tüm sporcuların sıralamasının hesaplandığı genel toplam sıralamasında (overall distance),
ceza alan patenci veya takımlar ilgili mesafede, katılan yarışmacı sayısına eşit değerde fiili bir
derece alacaklardır, artı 1.
9.

Final Klasmanında ( veya ara kategorilerin tüm sporcu /takım sıralamasında)patenciler;
- toplam Final puanlarına göre,
- Süper finaldeki (bitiş yeri) pozisyonuna göre,
- tüm mesafe klasmanlarındaki birleşik derecelerine göre,
- mesafelerden birinde veya daha sonra ki mesafelerde elde ettikleri en yüksek dereceye göre
- yarışma programındaki en uzun derecedeki en iyi zamanlarına göre sıralamaya girerler.

10.
ISU yarışmalarında ilk seçme turunun sıralamasını yapmak için, tüm bireysel mesafelerde,
toplam bireysel mesafelerde ve Bayrak yarışlarında Dünya Sıralama listesi esastır. Bkz. Kural 286
paragraf 9.
11.
a)
4 veya 5 patenciden oluşan bir takımda herkes katılımcı/yarışmacıdır. Yarışmadaki
Bayrak yarışı sırasında en fazla 4 patenci yarışacaktır.4 yarışmacıdan az,5 yarışmacıdan fazla olan
takımlar katılımcı olarak yarışmaya kabul edilemez.
b)
asil yarışmacı sayısı kadar yedek yarışmacı isimi bildirilebilir.
c)
Takımın her bir patencisi aynı ISU ya üye ülke federasyonundan olmalıdır. Özelliği olan
belirlenmiş yarışmalarda önceden ISU nun onayı ile diğer ülke federasyonları patencisi de takımda
olabilir.

Kıyafetler
12.
ISU yarışmaları ve Kış Olimpiyat Oyunlarında aynı ülkeden olan takım üyeleri (bireysel sporcu
veya Bayrak yarışı dahil) aynı kıyafeti giymelidir. Yarış kıyafetinin alt dış bacak kısmında ülkesinin adı
veya kısaltılmış adı yazmalıdır. Harf karakterleri 5cm den daha az olmamalıdır. Yarışma ve Isınma
kıyafetlerine patencinin adı yazılabilir. İlgili ISU genelgesine bakınız.

Koruyucu Kask Kılıfları
13.
a)
ISU / Kış olimpiyat oyunları veya yarışmayı yapan organizatör ülke tarafından koruyucu
kask kılıfları sağlanacak ve üzerinde zıt renklerle kesin bir şekilde patencinin numarası yazılacaktır.
Bunların kullanımları zorunludur. ISU yarışmalarında kullanılan kılıflar ISU teknik komite temsilcisi
tarafından onaylanacaktır. Eğer kask kılıfı kullanılmayacaksa sporcu direk kaskının üzerine tercih ettiği
artistik bir dizayn koyabilir. Konuyla ilgili ISU genelgesine bknz.

b)
ISU Şampiyonasının her mesafesinden sonra organizasyon komitesi en yüksek toplam
final puanı kazanan patenciye zıt renkte bir kask kılıfı verecektir. Beraberlik halinde üst sıradaki ( Dünya
sıralaması) patenci bu özel kask kılıfını kullanacaktır.( Bkz. Kural 295 paragraf 9)
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Kural 296
Kura ve sporcu sıralama/yerleştirme prosedürü
1.

Her yarışın başlama sırası kura ile belirlenecektir.

2.
ISU yarışmaları ve Kış Olimpiyat Oyunları için, bireysel veya bayrak yarışlarında kayılacak ilk
mesafede ilk seçme yarışının sporcu yerleştirmesini, Competitor Stewards, Başhakem ve Teknik
Komite temsilcisi ile mutabık kalarak ilgili mesafenin Dünya Sıralamasına göre yapar. (Kural 286 ya
bakınız)
3.

a)
Yarışlarda her seçme turu Patencilerin yerleşim listesine göre kayılır.
b)
Tek mesafelerde, Kış Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası yarışları gibi yarışmaların,
ilk Seçme Turu yarışmasında, Dünya Sıralamasındaki yerlerine göre sporcu sıralaması yapılacaktır.
Diğer seçme turları içinse geçerli mesafenin sıralaması kullanılacaktır.
c)
Bir sonraki mesafenin yarışması kayılmadan önce her bir mesafenin Finalinin
kayıldığı Turlu yarışmalarda, sporcu yerleştirme listesi olarak, ilk mesafenin ilk turunda sporcuların
Toplam klasmanda elde ettikleri geçerli Dünya Sıralaması listesi kullanılacaktır.
Diğer Eleme Turları/yarışları içinse Kural 295 in 9.ncu paragrafına göre, kayılacak mesafenin
ve her mesafenin sonuçlarına göre oluşmuş olan geçerli Toplam Klasman listesi yerleştirmede
kullanılacaktır.
d)
İlk mesafenin finalinden önce birçok mesafenin Eleme Turlarının kayıldığı Turlu
yarışmalarda, ilk Eleme Yarışı için, her mesafe için ayrı olan Dünya Sıralaması Listesi sporcu
yerleştirilmesinde kullanılacaktır. İlk seçme turu haricinde ilk mesafenin finalinden önce kayılan
turlarda Final sıralamasında Mesafe Klasmanında elde edilen dereceler yerleştirmede
kullanılacaktır.
e)
Listelerde sıralamaya hiç girmemiş derecesiz sporcular Competitors Stewards
tarafından düzenlenecek kura ile yarışma sırasına yerleştirilecektir.
4.
Her bir seçme yarışması, Competitors Stewards’ın sporcuları sıralamadaki yerlerine göre
yerleştirerek listelemesi ile oluşur. Örneğin, 1.nci sırada olan sporcu 1.nci yarışmaya yerleşir, ikinci
sırada olan yarışmacı 2.nci yarışmaya yerleşir gibi., sporcular bu şekilde birinci yarışmadan son
yarışmaya kadar Competitor Steward tarafından her yarışmacı yerleşene kadar yerleştirilirler.
5.
Çeyrek ve Yarı finaller dışında: Eğer bir sporcu aynı ülkeden başka bir sporcunun da
yarıştığı aynı yarışmaya yerleşirse, o sporcu sonraki uygun yarışmaya yerleşecektir. Böyle bir
durumda ise, daha önce yerleşen patenci ile yer değişecektir. Bu uygulama gerektiğinde aynı
ülkeden patencilerin tek yarışa yerleşmesini önlemek için yapılır. Eğer patencilerin yerleşim sırasını
kaydıracak başka bir yarış yok ise, çözüm için, Competitors Stewards, Başhakem onayı ile böyle bir
durumda, bir önceki yarışta başlama çizgisinde sıralanan sporcuları, sadece bu sıra için, en düşük
derecesi olan sporcudan başlayıp sıralamayı terse çevirerek yer değişimi yapabilir çünkü çizgiler
arası patenci sıralamalarını ters çevirmek yasaktır.Eğer hala daha sorun çözülmemiş ise sporcu
orijinal, ilk yerleştirildiği yerde kayacaktır.
6.
Competitor Stewards, tüm yarışlar için başlama sırası kurasını bütün tur yarışmalarının
programını düzenledikten hemen sonra, yapacaktır.
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7.
Her mesafe için Final sıralamaları sporcuların mesafelerdeki kalsifikasyonuna göre Competitor
Stewards tarafından yapılacaktır. Her yarış için sporcu sayısı Teknik Komite tarafından yayımlanan
seçme yarışmaları tablosundaki sayılara göre olacaktır.
Sıralamada üstte olan sporcular son Finalde yarışacaklar, daha sonraki en yüksek sıralamada olan
sporcu ikinci Finalde yarışacak vs.gibi. Tek ( 1) sporcu ile Final kayılmayacaktır.
8.
Sporcuların İlk seçme yarışında, başlama çizgisi pozisyonları için kurayı Competitors Steward
çekecektir. Müteakip yarışların başlama çizgi pozisyonları için kura çekilmeyecek fakat bir önceki
Seçme yarışında kayılan zamanlarına göre karar verilecektir.
Patenciler, yarış pistinin iç kısmından dış kısmına doğru, en hızlı zamanda kayan patenciden başlayarak,
aşağıdaki sıralamayla başlama çizgisi pozisyonlarına atanacaklardır.
a) Bir önceki turda patencinin yada takımın blok yerleşimlerinin yanlış olduğu için veya teknik
eksiklik yüzünden kayıtlı zaman derecesi yok ise o yarışmada herhangi bir mesafede kayılan
en iyi zaman derecesi ile aşağıdaki ek paragrafa uygun olarak sporcuların çizgi pozisyonuna
karar verilecektir.
b) Zaman derecesi olmayan sporcu için kura ile başlama çizgisi pozisyonu belirlenecektir.
c) Daha sonra kayıtlı zaman derecesi olan sporcular derecesine göre çizgi pozisyonuna atanır.
d) Önceki turda kendileri ile ilgili zaman kaydı yapılamamış ise sporcular zaman kayıtları olan
sporcu ve takımlardan sonra başlama çizgisinde yerlerini alırlar.
e) Yukarıdaki Patencilerin başlama çizgisinde ki yerleri belirlendikten sonra wild kart istisnası
ile o tura gelmiş olan sporcu yerleştiririlir. ( wild kart: başka bir kural ile yarışmaya katılım
hakkı olan)
f) Repesaj sistemi ile eleme geçip o yarışa gelen sporcular, diğer sporcu / takımlar
yerleştirildikten sonra yerleştirilir.
g) Her 2 takım veya sporcunun aynı zamanlamaya sahip olduğu durumlarda, o yarışmadaki en
iyi zamana sahip olana göre başlama çizgisi pozisyonu belirlenecektir.

Yarışma Kuralları
Kural 297
Bireysel yarış kuralları
1.
a)
Yarışlar saat yönünün tersine yapılır. Yani pistin iç kısmı patencinin/takımın sol el
tarafıdır.
b)
Atak yapmaya sollamaya her zaman izin verilir. Fakat yan yana geçişlerde önünü
kapama veya çarpma gibi hareketlerin sorumluluğu, atak yapılan sporcu uygunsuz davranmadıkça,
atak yapan patenciye aittir.
c)
Eğer bir sporcu/takım bir tur arkada kalırsa yarışa devam edebilir, tercihen diğer yarışan
sporcuları engellemeden ve yarış pistinin dış kısmına yakın bir şekilde kaymaya devam eder.
d)
Eğer bir patenci iki tur arkada kalırsa, bir veya birden fazla sporcu da kendisinin kaydığı
yarışma pozisyonuna yakın kaymıyorsa, patenci yarışı bırakacaktır. Bu kurala göre yarışı terk eden
patenciler, yarışı bitiremeyen patenciler olarak kaydedilecektir.
Eğer Başhakem, takdir yetkisini kullanarak, patencinin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden
dolayı yarışı bitiremediğine karar verirse, bitiş çizgisine gelen patencinin yarışı bitirdiğine karar verebilir
fakat zaman kaydı yapılmayacaktır.
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İhlaller
2.
a)
Yarışmacıların kendi kayış sitilleri ile dürüst sportif ve güvenli bir yarışa katkıda
bulunmaları, dürüstçe hak ettikleri sonuçlara ulaşmaları genel kuraldır.
b)
Aşağıdaki haller Yarışma da kural ihlalleridir;
- OFF TRACK : Bloklarla işaretlenmiş eğrinin sol tarafından pateninin biri veya ikisi ile dışa
doğru çıkarak, kayılacak mesafeyi kısaltmak.(yarış pisti dışına çıkarak mesafeyi kısaltmak)
- IMPEDING : (engelleyici durum) diğer patencinin önüne geçip onunla temas ederek engelleyici
durum yaratmak, diğer patenciyi itmek, önünü kapamak, engellemek;
- ASSISTANCE: (Yardım) her patenci bireysel olarak yarışacaktır. Diğer patencilerden herhangi
bir yardım tüm patencilerin cezalandırılmasını gerektirecektir. Bu kural bayrak yarışlarında ki değişiklik
için takım arkadaşı itişini kapsamaz.
- KICKING OUT: Bitiş çizgisinde veya yarışmanın herhangi bir kısmında pateni tekme gibi öne
sert uzatmak ya da vücudu bitiş çizgisinin karşısına savurmak tehlike yaratır ve yasaktır.

Bayrak Yarışı kuralları
3.

a)
Bayrak takımlarında ki yarışmacı sporcu sayısı en fazla ;
- Dünya Şampiyonlarında
5
- Dünya Gençler Şampiyonalarında 4
- Avrupa Şampiyonalarında
5
- Dünya Kupaları Bakınız Dünya Kupaları Genelgesi
- Diğer yarışmalar
5
Her yarışta, bayrak takımında da kayan 4 sporcu yarışmalıdır.
b)
Takımdaki tüm patenciler aynı şekilde giyinmelidir. Bu kurala uymayan takımlar yarışa
katılamaz. Takımın başka ülkelerden sporculardan da oluşabildiği özel yarışmalarda giysilerde ayırt
etmeye yönelik basit işaretler yeterlidir.
c)
Takım üyesi patenci bayrağı değiştirene kadar yarıştadır. Bayrak değiştirme, dokunarak
olur bu demektir ki, çıkış yapacak olan patenciye yarışta kayan takım arkadaşı patenci dokunana kadar
yarışta değildir.
d)
Son 2 turda dokunma (bayrak devri) yapılamaz. Son iki tur tek bir sporcu tarafından
kayılmalıdır. Son 3 tur başladığında, son 3 tur olduğuna dair uyarı atışı yapılacaktır.
e)
Son 2 turda düşme olursa değişim olabilir.

Bayrak yarışı kural ihlalleri
4.
a)
Bireysel Yarış kuralları 1.nci ve 2.ci paragrafı Bayrak yarışlarında ki tüm takım
Üyelerine uygulanacaktır.
b)
Bayrak yarışlarında kural ihlalleri aşağıdadır;
- RELAYING NON TOUCH ( Dokunmadan bayrak değiştirme) bayrak dokunmadan
değişirse veya hakem ya da yardımcı hakemler tarafından dokunma açık bir şekilde görülmez
ise;
- RELAYING DURING THE LAST 2 LAPS : ( Son iki tur da yapılan bayrak değişimi) Son iki
turdan önceki dokunma, açık, net bir şekilde başlamadıysa kural ihlali vardır. Son 2 tur net bir
şekilde başlamalıdır.
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Yarış Kurallarını ihlal etme cezaları veya ISU Etik kuralları
5.
a) Kural 123 paragraf 4 c de kullanıldığı gibi ‘Diskalifikasyon’ terimi, aşağıda tarif edilen ceza
tiplerini kapsar.
i)
PENALTI: herhangi bir kural ihlalinde penaltı cezası verilecektir. Final A da, 295 no lu
kuralın uygulandığı durumlar dışında, Takım veya Patenci ihlalin yapıldığı yarışmadan diskalifiye olacak
ve ilgili mesafede bir sonraki turda yarışmayacaktır. Takım veya Patenci sadece o yarıştaki puan
hakkından mahrum kalacaktır. O yarıştan önceki puanı silinmeyecektir, Final A için 295 no lu kuralın 5 b
maddesine bknz. Final A da da o yarış öncesi elde edilen puanlar silinmez. Yarış kurallarının aynı sporcu
veya takım tarafından birden fazla ihlal edildiği durumda yani aynı yarışmacı veya takımın aynı
yarışmada birbirlerinden bağımsız olarak ‘’ Impeding’’ veya ‘’Kicking Out’’ yaptığı ve her bir kural
ihlalinin Penaltı ile sonuçlandığı durumlarda Başhakem ilgili patenci veya takıma Sarı Kart
gösterecektir.
ii)
SARI KART: Kural ihlali başhakem tarafından zararlı ve tehlikeli olarak addedilirse kuralı
ihlal eden patenciye sarı kart gösterilecektir. Takım veya Patenci ihlalin yapıldığı yarışmadan diskalifiye
olacak ve ilgili mesafede bir sonraki turda yarışmayacaktır. Takım veya Patenci sadece o yarıştaki puan
hakkından mahrum kalacaktır. O yarıştan önceki puanı silinmeyecektir.
Aynı yarışmada 2 kez üst üste sarı kart gören herhangi bir patenci kırmızı kart ile
cezalandırılacak derhal yarışmadan çıkarılacak ve son sıralamada yer almayacaktır. Takıma verilen sarı
kart herhangi bir bireysel yarışmacıya verilen kartı artırmaz aynı şekilde tersi de geçerlidir.
iii)
KIRMIZI KART:
1)
Yarış kurallarının tehlikeli bir şekilde ihlali veya ISU Etik kurallarının ihlali sporcunun,
Heat Box alanında göründüğü zaman ve yarıştan sonra Heat Box alanından çıktığı zaman aralığında
olursa Başhakem patenciye kırmızı kart gösterecektir. Patenci bireysel yarıştan ve Bayrak yarışından
diskalifiye edilecek ve bireysel final klasifikasyonunda yer almayacaktır. Bayrak yarışı sırasında takımın
bir bireyi kırmızı kart görürse takım olarak diskalifiye edilecekler ve bayrak takımı Final sıralamasında
yer almayacaktır. Patenci veya Takım yarıştaki önceki puanlarını da kaybedecektir.
2)
Aynı yarışmada Patencinin 2 defa sarı kart görmesi halinde kırmızı kart cezası alır.
Yarışmanın başından sonuna; Başhakem
3)
i)
sporcunun yetkililerin talimatına aykırı hareket ettiği
ii)
ISU etik kurallarına aykırı davrandığı na karar verdiği durumlarda da Kırmızı Kart
gösterebilir.
Yarışma süresince resmi yetkililer sporcuların ISU etik kurallarına aykırı davrandığını tespit
ederlerse Başhakeme bildireceklerdir. Başhakem Short Track Teknik Komitesine kırmızı veya sarı kart
gören patenci ile ilgili yazılı rapor gönderecektir. Short Track Teknik Komitesi bu raporu ISU Spor Genel
Müdürüne, ISU Konseyine iletmesi için bildirecektir. Short Track Teknik komitesi bir sezonda gösterilen
sarı veya kırmızı kartlarla ilgili bir data sistemi kuracaktır. Başhakemin Kırmızı kart kararına bağlı
kalmaksızın, Disiplin cezası gereken sporculara Disiplin Kurulu tarafından yaptırım uygulanır.
Eğer bir patenci 12 ayda 2 defa kırmızı kart görürse otomatik olarak tüm ISU yarışmalarından,
Kış Olimpiyat Oyunlarından ve Uluslararası yarışmalardan en az 2 ay men edilecek ya da cezası 3
yarışmada uygulanacaktır. ( hangi şekilde ceza süresi daha uzun ise o uygulanacak)

b)

(i) Yarış Kuralı veya ISU Etik Kuralları ihlali,
(ii) veya tam tersi, protokoldeki sonuçları ve kural ihlali olmadığına dair onay yetkisi
Başhakem’e aittir ve itiraz edilemez.( Bakınız kural 123 paragraf 4 c).
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c)
Başhakem ve yardımcı hakemler bir patencinin ‘’yarışmadığını’’ düşünürlerse, yarışı
durduracaklar ve kendisine yarışmadığını deklere edeceklerdir. Bu durumda yarışmacı(ya) (lara)
penaltı verebilirler.
d)
Yarış sırasında sonucu etkileyecek bir kuralsızlık oluşursa Başhakem yarışı durdurarak
hemen tekrar başlatabilir. Eğer mesafe tamamlanmış ise, Başhakem kalan zamanı göz önüne alarak ve
Kural 295 in 2.nci paragrafına göre, yarışın tekrarlanmasına karar verebilir, bu takdirde kurallara göre
(295 paragraf2) sporculara gerekli dinlenme zamanı verilecektir. Eğer herhangi bir takım veya patenci
yarış durdurulmadan önce ceza almış ise, o patenci veya (eğer bayrak yarışı ise ) o takım tekrar edilen
yarışa katılmayacaktır.
e)
Yarışın tekrar edilmesine sebep olan herhangi bir patenci tekrar edilen yarışta kayamaz.
Bu kural başlama prosedürüne uygulanamaz. Yarış dışı kalan patencinin sonucu protokolde ‘bitirmedi’
(No finish) diye yer alacaktır. Bu kural bayrak yarışları içinde geçerlidir.
f)
her yarışın sonunda, uygulanmış olan müeyyideler, competitor steward’a kask numarası
ve ülke adı ile birlikte açıkça bildirilecektir. Competitors Steward kayıtlarını teyit için Başhakeme
gösterecek ve kararı teyit edecektir. Kayıtlı olan kararlar herhangi bir teknik hatadan veya iletişim
bozukluğundan kaynaklanmadıkça iptal edilemez. Herhangi bir düzeltme bir sonraki turdan önce
yapılarak duyurulacak ve yazılı olarak düzeltilerek dağıtılacaktır.
Her yarışın sonunda verilen cezalar resmi sonucun açıklanmasından önce sporculara, takım
liderine ve antrenöre bildirilecek, mümkünse cezanın nerede ve hangi nedenden ötürü, hangi sporcuya
verildiği seyirciye de anons edilecektir.
Eğer anons sistemi antrenörlerin bulunduğu yerden ( Coaches Box) yeterince açık bir şekilde
duyuluyorsa ya da bilgiler açıkça pistteki ekranda görülüyor ise buz üstündeki yetkilinin kararları
bildirmek üzere antrenörlerin bulunduğu yere gitmesine gerek yoktur.

Antrenör, Takım Liderleri ve Destek görevlilerine
Uygulanan Cezalar
6.
Antrenörler, Takım Liderleri, destek görevlileri, Genel Kurallara tabidir. Bu kurallara
uymamaları üstteki i) ve ii) ve paragraf 5.a)iii gereği aşağıda belirtilen müeyyidelerle sonuçlanır.
Sarı Kart: O gün için yarış alanının dışına çıkarılması;
Kırmızı Kart: Akreditasyonunun iptal edilerek yarışmadan uzaklaştırılması;

Kural 298
Heat Box
1.
a)
Yarışmadan önce Sporcuların çağrılarak yoklamalarının yapıldığı ve yarışı bekledikleri
alan Heat Box alanıdır. Yarışma turlarının özelliklerine bağlı olarak bu alan değişiklik gösterebilir.
b)
Her bir start tan önce sporcuların adı açık bir şekilde heat box alanında okunacaktır. O
an Tıbbi tedavisinin sürmesi dışında, İsmi okunduğu halde orada olmayan sporcu o yarışa ve diğer tüm
yarışlara alınmayacaktır. Tıbbi sebepler ise Dr raporu ile teyit edilmeli ve yarışmadan önce Başhakeme
iletilmelidir.
c)
Eksik veya (örneğin: kırık paten çeliği gibi) bozuk malzemesi olan Patenciler yarışa
alınmayacaktır.
d)
Sporcular yarışma için buza sadece Heat Box alanından çıkabilirler. Heat Box alanından
çıkmayan sporcu penaltı alacak ve yarıştan atılacaktır.
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Başlama/çıkış Ekipmanı
2.
Normal bir tabanca yerine elektronik başlatma tabancası kullanılabilir. Bu durumda aşağıdaki
koşullar uygulanacaktır.
a) Elektronik tabancanın tetik noktası olacaktır.
b) Elektronik tabancanın sentetik ateşleme sesi normal tabancaya benzeyecek açık, net ve
anlaşılır olacaktır.
c) Normal tabanca ateşlendiğinde çıkan ateşleme dumanının yerini , foto flash dan tamamen
farklı bir görsel flash alacaktır.

Çizgi Pozisyonları
3.
Eğer yarışta (5) beş ten fazla sporcu var ise başlama noktaları kullanılmayacak, Starter
sporcuları başlama çizgisinde kendi başlama sıralarına yönlendirecektir.
Eğer yarışta Sporcu sayısı nedeni ile 2.nci sırada da bir başlama çizgisi pozisyonu da olacaksa, 2.nci
sıradaki sporcular olabildiği kadar parkurun dış kenarından kendi sıralarında çizgide yer alacaklardır

Başlama/ Çıkış Prosedürü
4.
Başhakem yarış için tüm gerekenlerin hazır olduğunu gördüğünde başlamak için Starter a haber
verecektir.
5.
a)
Starter düdüğü çalacaktır.
b)
Bu dakikadan itibaren patencilerin başlama çizgisine gelmek için sınırlı zamanları vardır.
Bu zaman teknik ekipman ile de gösterilebilir. Anons da bu dakikadan itibaren yorum yapılmaz ve
müzik de çalınmaz.
c)
Start çizgisine gidiş süresi her yıl teknik komite tarafından belirlenir ve her yarışmadan
önce yapılan toplantıda duyurulur.
d)
Bu süreden sonra başlama çizgisine gelen herhangi bir patenciye Starter aşağıda ki
şekilde uyarılarını yapar.
- Geç kalan Patenci çizgi pozisyonuna çağırı
- ‘’Uyarı’’- ihtar
- ‘’Geç’’
e)
Geç kalma için yapılan herhangi bir uyarı başlama çizgisindeki diğer sporcuları
etkilemez.
f)
zaten bir uyarı almış olan patenci Yanlış çıkış yaptığında veya ikinci bir uyarı alan
patencinin Starter tarafından penaltı alacağı açıklanır.
6.

a)
Sporcular başlama çizgisinden biraz uzakta çizgiye geçeceklerdir.
b)
Yarı Final veya Final yarışlarında Anons ile seyircilere tanıtılan sporcular bitiş çizgisinin
biraz uzağında duracaklar isimleri okunduğunda bitiş çizgisine geleceklerdir.
c)
bireysel mesafelerin her yarı final başlangıcından önce sporcuların isimleri ve ülkeleri
tam olarak anons edilecektir.
d)
Bireysel mesafe Final yarışlarının başlamasından önce sporcuların tam isimleri ve
ülkeleri, sporcularla ilgili diğer bilgiler seyirciye anons edilecektir.
Bireysel mesafe yarışlarının yarı finalinden önce, sunucu tarafından, tüm katılımcı ve yarışmacılar ülke
isimleri ile birlikte seyirciye takdim edilecektir.
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Bireysel mesafe yarışlarının finalinden önce sunucu finale katılanları isimleri, ülkeleri ve seyircinin
ilgileneceği diğer özellikleri ile birlikte takdim edecektir.

7)

a)
Starter ‘’ Go to the Start’’ komutunu verecek
b)
Bu komut ile birlikte sporcular kendileri için ayrılan başlama noktalarına ilerleyecekler
ve Başlama noktasında hareketsiz duracaklardır.
c)
Sporcular start noktasında hareketsiz dururlarken Başlama çizgisine dokunmaları suç
değildir.
d)
çeliğin ucunu buza koymaları ise hatadır, ilgili sporcuya ‘’False start’’ verilir.
e)
Starter ın anonsları şunlardır:
- Hata yapan sporcunun çizgi pozisyonu ( anons edilir)
- ‘’ False Start’’ ( Yanlış Başlama/çıkış)
- ‘’ wrong blade position’’ (yanlış çelik pozisyonu)

8)

a)
Starter ‘’ Ready ‘’ (HAZIR)komutunu verecek
b)
bu komutla birlikte patenciler başlama noktalarının üzerine vücut merkezleri ile eğilerek
son başlama pozisyonlarını aldıkları nokta da :
c)
- Patencinin bir veya 2 patenini başlama çizgisine koyması
- tek elini veya ellerini çizgiye koyması
- 2 paten çeliğinin de tamamı ile buza değmediği haller
- ready komutundan önce başlama pozisyonunu alması
- ready komutundan sonra başlama pozisyonuna çok yavaş gelmesi
Bunların hepsi ‘’False Start ‘’ ( Yanlış Çıkış olarak ) nitelenecektir.

9)
a)
Patencilerin başlama noktasında hareketsiz bekleğerek pozisyonlarını aldıklarında
Starter belli bir süre bekleyecek ve silahı ateşleyecektir; Bu sırada;
b)
Eğer patenci silahın ateşlenmesinden önce hareket ederse;
- Çizginin üstüne gelir veya üstünden kayarsa;
- Çeliklerini çizgiden öteye hareket ettirir ise; FALSE START ( yanlış Çıkış ) verilir.
c)
‘’False Sart’’ verildiğinde Starter sporcuları geri çağırmak için silahı tekrar ateşleyecek
veya düdüğünü çalacaktır.
d)
Patenciler hemen başlama noktasına geri döneceklerdir. Hemen başlama noktasına geri
dönmeyen patenci başlamayı geciktirdiği için uyarı alacaktır.
e)
Eğer Yanlış çıkış’dan bir den fazla sporcu sorumlu ise, uyarı ilgili patencilere tahakkuk
ettirilecektir.
f)
Eğer bir patenci yerinden fırlayarak diğerlerinin kendini takip etmesine neden olur ise
hatayı yapana ‘’false start’’ verilecektir.
g)
Eğer bir patenci gürültü yaparak,( örneğin paten çeliğini buza sürtüp ses yaparak) başka
bir patencinin çıkış yapmasına neden olur ise hatalı olana ‘’false start’’ verilecektir.
h)
Starter’ ın verebileceği komutlar aşağıdakilerdir.
- Çizgide kusurlu duran patencinin pozisyonunu söylemek.
- ‘’ False Start’’ ( Yanlış Çıkış)
- ‘’Moving’’ ( Kıpırdanma, hareket var)
- ‘’ Wrong Blade posiztion’’ ( yanlış çelik pozisyonu)
- ‘’ Wrong Blade Movement’’ ( çeliğin yanlış hareketi)
i)
Eğer birden fazla patenci hate yaparsa tüm önceki aşamalar tekrarlanacaktır.
j)
Eğer çıkış pozisyonunda birden fazla kural hatası olur ise sırası ile tüm yapılan hatalar anons
edilecektir.
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10.
a)
Eğer ‘’yanlış çıkış’’ daha önce bir uyarı almış olan patenci tarafından yapılmış ise o
patenci penaltı cezası alacak ve yarış dışında kalacaktır.
b)
Yarış tan çıkarılan patencinin
- çizgi pozisyonu
-Penaltı aldığı Anons edilecektir.
- Başhakemin yönlendirilmesi ile Patenci buz dışına çıkarılabilir.
11.

a)

Yanlış çıkış yapıldıktan sonra Starter tüm patencileri aşağıdaki komut ile uyaracaktır.
- ‘’This race has one false start’’ ( bu yarışta 1 yanlış çıkış yapılmıştır)
b)
Patencilerden herhangi biri tarafından ikinci bir yanlış çıkış yapılırsa yanlış çıkışı yapan
patenci veya patenciler penaltı alarak yarıştan çıkarılacaklardır.
c)
Yarıştan çıkarılma
- hatayı yapan patencinin çizgi pozisyonu ve
- penaltı aldığı anons ile duyurulacaktır.
d)
Başhakemin yönlendirilmesi ile Patenci buz dışına çıkarılabilir.

12.
Çıkış esnasında, çıkış çizgisinden sonra, patencilerden biri ilk bloğun ucuna gelmeden
engellenerek düşer ise; Starter patencileri tekrar çıkış vermek üzere geri çağıracaktır. Engelleme veya
müdahalenin hata olup olmadığı, kural ihlali olup olmadığı hakkında Başhakem karar verecektir.
13.
‘’ go to start’’ ( ‘’çıkış/ başlama çizgisine gidiniz’’) komutunda tüm patencilerin uygun yarış giysi
ve ekipmanları ile donanmış olmaları, çıkıştan önce her ekipmanı ile hazır olmaları gerekir. Herhangi bir
ihmal ‘’ warning for delaying the start’’ ( çıkışı/ başlamayı geciktirme) uyarısına sebep olacaktır. Eğer
Patenci;
- önceden uyarı almış ise veya
- yarışta ‘’ false start’’ yanlış çıkış yaptı ise
- hata tekrarında hatayı yapan patenciye Penaltı cezası verilecektir.
Yarışmanın Bitmesi

14.
a)
Yarışın bitimi Başhakem tarafından duyurulur. Patencilere veya yetkililerin
bilgilendirilmesinde çeşitli araçlar kullanılabilir. Finallerde ise: Yarışı henüz bitirmeyen herhangi bir
patencinin bitiş çizgisine geldiği sadece Başhakem tarafından ilan edilecektir.
b)
Yarış bitiminden sonra buzdan çıkılması için sınırlı süre vardır. Bu süre teknik ekipman
ile ilan edilebilir.
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ULUSLARARASI PATEN FEDERASYONU
Kuruluşu : 23 Temmuz 1892 de Hollanda Scheveningen
ÜYE ÜLKELER
AND
ARG
ARM
AUS
AUT

Andora
Arjantin
Ermenistan
Avustralya
Avustralya
Avusturya

AZE
BLR
BEL

Azerbaycan
Beyaz Rusya
Belçika

BIH
BRA
BUL
CAN

Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Kanada

CHN
TPE
CRO
CYP
COL
CZE

Çin
Tayvan
Hırvatistan
Kıbrıs
Kolombia
Çek Cumhuriyeti

DEN
PRK
EST
FIN
FRA
GEO
GER

Danimarka
Kore Halk Cum.
Estonya
Finlandiya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya

GBR
GRE
HKG
HUN
ISL
IND
INA
IRL
ISR
ITA
JPN
KAZ
KGZ

İngiltere
Yunanistan
Hong Kong/Çin
Macaristan
İzlanda
Hindistan
Endenozya
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kazakistan
Kırgızistan

Andora Buz Sporları Federasyonu ( Figür)
Arjantin Buz Hız Pateni Federasyonu
Ermenistan Paten Federasyonu
Avustralya Buz Yarışları Birliği ( Hız Pateni)
Avustralya Buz Pateni Birliği (Figür)
Avusturya Hız Pateni Federasyonu
Avusturya Buz Pateni Federasyonu
Azerbaycan Cumhuriyeti Buz Pateni Federasyonu
Belarus Paten Birliği
Belçika hız pateni Federasyonu
Belçika Artistik Paten Federasyonu
Bosna ve Hersek Buz Pateni Federasyonu
Brezilya Buz Sporları Federasyonu
Bulgaristan Paten Federasyonu
Kanada Hız Pateni Federasyonu
Kanada Artistik Paten Federasyonu
Çin Paten Federasyonu
Tayvan Paten Federasyonu
Hırvatistan Paten Federasyonu
Kıbrıs Paten Federasyonu
Kolombia Hız Pateni Federasyonu ( ön üye)
Çek Hız Pateni Federasyonu
Çek Artistik Paten Federasyonu
Danimarka Paten Birliği
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Paten Birliği
Estonya Paten Birliği
Finlandiya Hız Pateni Federasyonu
Artistik Paten Federasyonu
Fransa Buz Sporları Federasyonu
Gürcistan Artistik Paten Federasyonu
Almanya Hız Pateni Federasyonu
Almanya Artistik Paten Federasyonu
İngiltere Milli Paten Federasyonu (LTD)
Yunanistan Kış Sporları Federasyonu ( ön üye)
Hong Kong Paten Birliği
Macar Milli Paten Federasyonu
İzlanda Paten Birliği (Figür)
Hindistan Buz Pateni Federasyonu
Endenozya Buz Sporları ( Ön üye )
İrlanda Paten Birliği
İsrail Paten Federasyonu
İtalya Buz Sporları Federasyonu
Japonya Buz Pateni Federasyonu
Kazak Paten Federasyonu
Kırgız Cumhuriyeti Paten Federasyonu ( ön üye)
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LAT

Letonya

LIF

Linkestein

LUX

Lüksemburg

MAS
MEX
MDA
MON
MGL
MNE
MAR
NED
NZL

Malezya
Meksika
Moldova
Monako
Moğolistan
Karadağ
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda

NOR
PHI
POL

Norveç
Filipinler
Polonya

QAT
PUR
KOR
ROU
RUS

Katar
Porteriko
Kore Cumh.
Romanya
Rusya

SRB
SIN
SVK

Sırbistan
Singapur
Slovak Cumh.

SLO
RSA

Slovenya
Güney Afrika

ESP
SWE

İspanya
İsveç

SUI

İsviçre

THA
TUR
UKR

Tayland
Türkiye
Ukrayna

USA
ABD
UZB

ABD

Letonya Hız Pateni Federasyonu
Letonya Artistik Paten Federasyonu
Linkestein Paten Birliği ( ön üye Figür)
Lüksemburg Hız Pateni Birliği
Lüksemburg Buz Pateni Birliği ( Figür)
Malezya Buz Pateni Birliği
Meksika Kış Sporları Federasyonu
Moldova Cum.Paten Federasyonu ( Figür Ön üye)
Monako Paten Federasyonu ( Figür)
Moğolistan Paten Birliği
Karadağ Paten Birliği
Fas Buz Sporları Birliği (ön üye)
Hollanda Buz Pateni Federasyonu
Yeni Zelanda Hız Pateni Federasyonu
Yeni Zelanda Artistik Paten Federasyonu
Norveç Paten Federasyonu
Filipin Buz Pateni Federasyonu ( Figür)
Polonya Hız Pateni Birliği
Polonya Artistik Paten Birliği
Kater Paten Federasyonu ( ön üye)
Porteriko Artistik Paten Birliği ( Figür)
Kore Paten Birliği
Romanya Paten Federasyonu
Rusya Paten Birliği ( Hız)
Rusya Artistik Paten Federasyonu ( Figür)
Sırbistan Paten Birliği
Singapur Buz Pateni Birliği
Slovakya Hız Pateni Birliği
Slovakya Artistik Paten Birliği
Slovenya Buz Pateni Birliği
Güney Afrika Hız Pateni Birliği
Güney Afrika Artistik Paten Federasyonu
İspanya Kış Sporları Federasyonu
İsveç Hız Pateni federasyonu
İsveç Artistik Paten Federasyonu
İsveç Allmanna Skridskoklup ( Kurucu üye klüp)
İsviçre Buz Pateni Birliği
Davos Club ( Kurucu üye klüp)
Taylad Artistik ve Hız pateni Federasyonu
Türkiye Buz Pateni Federasyonu
Ukrayna Hız Pateni Federasyonu
Ukrayna Artistik Paten Federasyonu
ABD Hız Pateni Federasyonu
Artistik Paten Federasyonu
Özbekistan Kış Sporları Birliği
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