TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU
ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TALİMATI
(21 – 23 ARALIK 2018 KOCAELİ)

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2018 – 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz
Pateni Türkiye Şampiyonası (S + J + AN + IN + BN) 21-23 Aralık 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nde
yapılacaktır.
Yarışmaya Türkiye Buz Pateni Federasyonunun düzenlemiş olduğu test yarışmalarında geçerli puanı
almış ve geçerli lisansa sahip ( Artistik Buz Pateni veya Senkronize branşı) sporcular katılabilir.
Yarışmaya katılacak kulüpler en geç 11 Aralık 2018 Salı günü saat 12:30’a kadar, idareci ve
antrenör isimleri ile birlikte sporcularının isimlerini, yaşlarını ve kategorilerini, ferdi sporcular için ise,
sporcuların antrenörleri, sporcularının isimlerini, yaşlarını ve kategorilerini, aşağıdaki formatta
Federasyonumuza “yazılı” olarak bildirmek zorundadırlar.
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Katılım yazılarının asılları kura
çekiminden önce Federasyon görevlilerine teslim edilecektir.
Yarışmaya katılacak idareci, antrenör ve sporcuların Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden
alacakları onaylı yazılarını en geç 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar Federasyonumuza iletmeleri veya
0 312 2156852 no’lu faksa göndermeleri gerekmektedir. Asıllarının ise kura çekiminden önce teslim
edilmesi gerekmektedir. Bu listede kazıntı, silinti ve/veya İl Müdürlüğü onayı dışında ekleme
yapılmayacaktır.
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Lisanslar; 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16.00’ dan önce buz pistinde görevli hakemlere, veya
Federasyon görevlilerine teslim edilecektir.17 yaş ve üzerindeki sporcuların yarışmaya müracaatlarının
kabul edilebilmesi için lisans ücretlerini federasyon hesabına yatırmaları gerekmektedir.
1. Federasyonumuzun internet adresinden (http://www.buzpateni.org.tr) temin edebileceğiniz ve
doldurulması gereken boş “Element Listesi Formu” 21 Aralık 2018 Cuma günü 16.00 – 18.00 saatleri
arasında mutlaka Federasyon görevlilerine teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Kura çekimi 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19.00’da Federasyonca ilan edilecek yerde yapılacaktır.
3. Bu yarışmada kullanılacak olan program müzikleri mp3 formatında, müziklerin dosya isimlerinde
sporcunun adı-soyadı, kulüp adının kısaltması ve müziklerin hangi programa ait olduğu
bilgilerinin yer aldığı formatta hazırlanarak federasyonmuzik@gmail.com e-posta adresine 14
Aralık 2018 Cuma gününe kadar iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca yedekleme amacı ile
antrenörler yarışma sırasında USB Flash veya CD’ ye kaydedilmiş olan yedek müzik kopyalarının
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
4. Yarışmalar 22 Aralık 2018 Cumartesi günü kura çekimi esnasında bildirilecek saatte Basic Novice
Bayanlar kategorisi ile başlayacaktır.
5. Yarışmaya katılacak sporcu, idareci veya antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6. Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri farklı bir uygulama yaptığından ötürü, izin yazısına ihtiyaç
duyan sporcu ve antrenörler bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri
gerekmektedir. Yaşanacak gecikme ve olumsuzluklardan ötürü Federasyonumuz sorumlu değildir.

