TÜRKİYE BUZ PATENİ
FEDERASYONU

Bildiri No. 0009

2018-2019 Sezonu
Artistik Buz Pateni Tekler Branşı
Yarışma Kuralları

A. GENEL KURALLAR
1. Yarışma Tarihleri ve Yarışmanın Yapılacağı Yer

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Artistik Buz Pateni
Tekler branşı yarışmalarının organize edileceği tarih ve yer bilgileri Federasyonun
www.buzpateni.org.tr adresinde yer alan 2018-2019 Sezonu Faaliyet Programı vasıtasıyla
sezon başında duyurulmuştur.
2. Katılım

Yarışmaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından verilen ve ilgili sezona
ait vizesi yapılmış Artistik Buz Pateni veya Senkronize Buz Pateni branşı sporcu lisansına
sahip ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu test yarışmalarında
yarışılacak kategorinin geçerli puanını almış sporcular katılabilir. Kulüp değişikliği
sebebiyle lisans değişikliği durumlarında son lisansı 3 aydan az süreli olanların
bulundukları illerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans Servisinden
yazı almaları zorunludur.
Yarışmaya katılacak kulüpler en geç Federasyonun bildireceği tarihe kadar, idareci,
antrenör isimleri ile birlikte sporcularının isimlerini, yaşlarını, kategorilerini ve element
listesi formlarını, Ferdi sporcular için ise, sporcuların ve antrenörlerinin isimlerini,
yaşlarını, kategorilerini ve element listesi formlarını, aşağıdaki formatta
Federasyonumuza “yazılı” olarak bildirmek zorundadırlar.
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Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Katılım yazılarının asılları
kura çekiminde Federasyon görevlilerine teslim edilecektir. (İsim listeleri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdikli olacaktır.)
Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda Intermediate Novice, Advanced Novice,
Junior veya Senior kategorilerinde yarışmış sporcular bir sonraki yarışmada bir alt
kategoride yarışamazlar. Basic Novice kategorisinde yarışan sporcular bundan sonra
sezon içerisinde Federasyon tarafından düzenlenecek olan herhangi Ümitler yarışmasında
yarışamazlar.
Bir önceki sezon Ümitler yarışmalarında yer alan D, C, B ve A kategorileri 2018-2019
sezonu itibari ile D-2, D-1, C-2, C-1, B ve A olarak revize edilmiştir ve Intermediate
Novice kategorisi eklenmiştir. Ve D – C – B – A kategorilerinin herhangi birinde yarışan
sporcular bir sonraki yarışmada bir alt kategoride yarışamazlar.
D2 Kategorisi için alt yaş sınırı kaldırılmıştır. E Kategorisi sporcuları D testini geçtikten
sonra isterlerse D2 kategorisinde yarışabilirler. Testi geçemeyen sporcular ise Ümitler
yarışmalarına puanlama yapılmadan sadece gösteri kategorisi sporcusu olarak başvuru
yapabilirler.
"Yaşı alt kategorilere tutan ancak dereceye girmiş olması sebebiyle üst kategoride
yarışmış sporcular, 2018-2019 sezonuna mahsus olmak üzere istedikleri takdirde
yaşlarının tuttuğu kategorilerde yarışabilirler."
3. Akreditasyon
Yarışmaya katılacak sporcuların akreditasyonları kulüp kafile başkanları, sporcunun
antrenörü veya kendisi tarafından yapılacak olup kura çekiminden önce akreditasyon
kartlarını almaları gerekmektedir. Sporcular / Antrenörler yarışma müziklerini
Federasyonun belirleyeceği tarihe kadar Federasyonca açılacak dijital ortama yükleme
yapmak zorundadırlar.
17 yaş ve üzerindeki sporcuların yarışmaya müracaatlarının kabul edilebilmesi için lisans
ücretlerinin federasyon hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
İlgili yarışmaya ait detaylı yarışma programı ve kura listeleri yarışma tarihinden önce
Federasyon sayfasında duyurulacaktır.

4. Kazalarda Sorumluluk
Türkiye Buz Pateni Federasyonu bedensel ya da elbise, dekor, spor malzemesi, aksesuar
ve benzeri eşyaların hasarlarından sorumlu değildir. Buz Pateni Federasyonu yarışma
boyunca acil yardım servisini hazır bulunduracaktır.
5. İtirazlar
İtirazlar yazılı olarak yalnızca “Başhakeme” yapılır. İtiraz dilekçesi ile birlikte 250,00 TL
(İkiyüzelliTürkLirası) depozito tutanakla Federasyon Görevlisine ödenir. İtirazlar sadece
teknik (matematiksel) hesaplamalar / konular için yapılabilir. İtirazı haklı bulunanlara
depozitoları geri ödenir. İtiraz geçerli değilse alınan ücret Buz Pateni Federasyonun ilgili
hesaplarına gelir kaydedilecektir. Yarışma esnasında ve yarışma sonrasında kulüp

lisansına sahip sporcular hakkında sadece kulüp antrenörleri veya kulüp yöneticileri, ferdi
lisansa sahip sporcular için ise sadece sporcunun antrenörü itiraz edebilir.
6. Antrenmanlar
Yarışmaya katılacak tüm kulüp ve ferdi sporculara yarışma öncesi antrenman saati temin
edilecek ve antrenman programı Federasyonumuza ait web sayfasından duyurulacaktır.
7. Kategoriler ve Yaş Grupları

8.

Senior Kategorisi

01 Temmuz 2003’den önce doğan sporcular

Junior Kategorisi

01 Temmuz 1999’dan sonra, 30 Haziran 2005’den önce
doğan sporcular

Advanced Novice Kategorisi

01 Temmuz 2003’den sonra, 30 Haziran 2008’den önce
doğan sporcular

Intermediate Novice Kategorisi

01 Temmuz 2003’den sonra doğan sporcular

Basic Novice Kategorisi

01 Temmuz 2005’den sonra doğan sporcular

Ümitler A Kategorisi

01 Temmuz 2006’dan sonra doğan sporcular

Ümitler B Kategorisi

01 Temmuz 2007’den sonra doğan sporcular

Ümitler C-1 Kategorisi

01 Temmuz 2008’den sonra doğan sporcular

Ümitler C-2 Kategorisi

01 Temmuz 2009’dan sonra doğan sporcular

Ümitler D-1 Kategorisi

01 Temmuz 2010’dan sonra, 30 Haziran 2011’den önce
doğan sporcular

Ümitler D-2 Kategorisi

01 Temmuz 2011’den sonra doğan sporcular

Programların Kesintiye Uğruması Durumunda Uygulanacak Puan Kesintileri

Senior ve Junior kategorileri için;
Kesinti patencinin programını gerçekleştirmesini durdurduğu andan programına tekrar
başlayana kadar geçen süre olarak tanımlanır. On (10) saniyeyi geçen her bir kesinti için ceza
puanı uygulanır. Bu ve bütün diğer kesintiler için ‘ISU Special Regulations and Technical
Rules’ Kural 353, paragraf 1.n ye bakınız. Patenciyle ilgisi olmayan ya da patencinin sağlığı
veya ekipmanıyla ilgili olumsuz koşullardan kaynaklanan kesintiler için Kural 515’e bakınız.

Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Ümitler A, B, C-1, C-2, D-1 ve D-2
kategorileri için;
Her bir kesinti için;
 10 – 20 saniye arasındaki kesintiler için: - 0.5 ceza puanı
 20 – 30 saniye arasındaki kesintiler için: - 1.0 ceza puanı
 30 – 40 saniye arasındaki kesintiler için: - 1.5 ceza puanı
Programdaki bir kesinti için, kesintinin kaldığı yerden devam etmesi için 3 dk izin verilir ve
kesintisi için: -2.5 ceza puanı program başına uygulanır.

9. Düşüşlerde Uygulanacak Puan Kesintileri
Senior ve Junior kategorileri için;
 Düşme patencinin kontrolü kaybederek paten çeliği dışında vücudunun herhangi bir
kısmının (el, kol, kalça, diz) buza temas ederek vücut ağırlığının büyük bir kısmının
buza aktarılmasıdır. Her bir düşme için ceza puanı uygulanır. (Kural 353, paragraf
1.n )
 Senior Kategorisi için artan düşme ceza puanı; Her programda birinci ve ikinci düşüş
için 1.0, üçüncü ve dördüncü düşüş için 2.0, beşinci ve diğer düşüşler için 3.0 ceza
puanı verilir. (Kural 353, paragraf 1.n )
 Junior Kategorisinde her bir düşme için – 1.0 ceza puanı uygulanır.
 Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Ümitler A, B, C-1, C-2, D-1
ve D-2 kategorilerinde her bir düşme için - 0.5 ceza puanı uygulanır.

10. Resmi Görevliler
Teknik panel bir (1) teknik kontrolör, bir (1) teknik uzman, bir (1) teknik uzman yardımcısı,
bir (1) data operatörü ve bir (1) video operatöründen oluşur.
Hakem paneli bir (1) başhakem ve minimum üç (3) maksimum dokuz (9) hakemden oluşur.

B. TEKNİK KURALLAR
1. Genel Şartlar
a) Yarışmalar kategoriler bazında aşağıdaki bölümlerden oluşur:
 Senior Kategorisi
: Kısa ve Serbest Program
 Junior Kategorisi
: Kısa ve Serbest Program
 Advanced Novice Kategorisi : Kısa ve Serbest Program
 Intemediate Novice Kategorisi : Sadece Serbest Program
 Basic Novice Kategorisi
: Sadece Serbest Program
 Ümitler A Kategorisi
: Sadece Serbest Program
 Ümitler B Kategorisi
: Sadece Serbest Program
 Ümitler C-2, C-1 Kategorisi : Sadece Serbest Program
 Ümitler D-2, D-1 Kategorisi : Sadece Serbest Program

b) Program süreleri şu şekildedir:
Kısa Program
Serbest Program
Kısa Program
Serbest Program
Kısa Program
Serbest Program

2:40 dk. +/- 10 sn
4:00 dk. +/- 10 sn
2:40 dk. +/- 10 sn
3:30 dk. +/- 10 sn
2:20 dk. +/- 10 sn
3:00 dk. +/- 10 sn

Intermediate Novice
Kategorisi

Serbest Program

3:00 dk. +/- 10 sn

Basic Novice
Kategorisi

Serbest Program

2:30 dk. +/- 10 sn

Ümitler A Kategorisi

Serbest Program

2:30 dk. +/- 10 sn

Ümitler B Kategorisi

Serbest Program

2:30 dk. +/- 10 sn

Serbest Program

2:00 dk. +/- 10 sn

Serbest Program

2:00 dk. +/- 10 sn

Senior Kategorisi
Junior Kategorisi
Advanced Novice
Kategorisi

Ümitler C-1, C-2
Kategorisi
Ümitler D-1, D-2
Kategorisi

c) Diğer şartlar:
 Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Ümitler A, B, C-1, C-2, D-1 ve
D-2 kategorilerinde ısınma grupları sekiz (8) sporcuya kadar olabilir.
 Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Ümitler A, B, C-1, C-2, D-1 ve
D-2 kategorilerinde kısa ve serbest programın ikinci yarısından sonra jumplar için
bonus verilmez.
 Senior ve Junior kategorileri için kısa programın ikinci yarısında yapılan son jump
elementi, uzun programın ise ikinci yarısında yapılan son üç (3) jump elementi 1.1 ile
çarpılır.
 Fazladan jump(lar) yapıldığı takdirde, sadece kurala uymayan jump(lar)
değerlendirmeye alınmayacaktır. Jumplar yapılış sırasına göre değerlendirilecektir.
Kısa programlarda kurallara uymayan elementler ‘No Value’ olarak değerlendirilip
puanlamaya alınmayacaktır.
 Tüm kategorilerde, Jump Sequence’ları iki (2) jumptan oluşur. İlk jump herhangi bir
jump olabilirken ikinci jump sadece ‘Axel’ olmak zorundadır. İki jump arasına ‘Single
Euler’ de dahil herhangi bir jump elementi ya da bağlayıcı adım yapılamaz.
 Tüm kategorilerin kısa ve serbest Programlarında vokal içeren müzikler kullanılabilir.
 Çıkacak herhangi bir aksiliğe karşı yedek müziklerinin yanlarında bulunması
gerekmektedir. Aksi takdirde 3 dk’lık sürede yedek müziğini getirmeyen sporcu
diskalifiye olur.
 Program süreleri, yarışmacının hareket etmeye veya kaymaya başlamasından
programın sonunda tam bir duruş yapması anına kadar geçen zaman olarak hesaplanır.
Zaman aşımı olduğu takdirde hiçbir hareket değerlendirilmeye alınmaz.
 Kısa programda yarışmacı programını; süresi içinde tamamlayamaz ise, geçilen her bir
beş (5) saniyeye kadar 1,0 puan kesinti yapılır. (Örneğin: Junior ve/veya Senior ’de
yarışan bir sporcunun programının süresi 2.51 ise bu sporcu için 1,0 puan kesinti
yapılır. 2.56 ise bu sporcu için 2,0 puan kesinti yapılır).

 Yarışmacılar Serbest Programlarını süresi içinde tamamlayamazlarsa, aşılan veya eksik
kalınan her beş (5) saniyeye kadar 1,0 puan kesinti yapılır. (Örneğin: Advanced Novice
kategorisi için serbest program kayış süresi 2 Dakika 50 saniye ile 3 Dakika 10 saniye
arasıdır. Yarışmacı programını, 3 Dakika 11 saniyede bitirmişse 1,0 puan ceza puanı
verilir).
 Teknik Kurul tarafından alınmış ve yeni sezonda (2018-2019) uygulanacak kararlar
sezon boyunca değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler neticesinde bir sonraki
sezonda (2019-2020) kurallarda güncellemeler yapılabilecektir.
2. Teknik Şartlar
2.1. Kısa Program için Kategoriler Bazında Gerekli Elementler
Senior Baylar Kategorisi

Senior Bayanlar Kategorisi

2’li ya da 3’lü Axel Paulsen

2’li ya da 3’lü Axel Paulsen

3’lü ya da 4’lü solo Jump (Axel hariç)

3’lü solo Jump (Axel hariç)

(3+2) ya da (3+3) ya da (4+2) ya da (4+3)
Jump Kombinasyonu (Axel ya da solo
Jump’tan farklı)

(3+2) ya da (3+3) Jump Kombinasyonu (Axel ya
da solo Jump’tan farklı)

Flying Spin (Minimum 8 tur)

Flying Spin (Minimum 8 tur)

Tek ayak değiştirmeli Camel Spin ya da Sit
Spin (Her ayakta minimum 6 tur. Flying
spin’in iniş pozisyonundan farklı olmalı)

Layback ya da sideways leaning spin veya ayak
değiştirme olmadan sit spin veya camel spin
(Minimum 8 tur. Flying spin’in iniş
pozisyonundan farklı olmalı)

Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 6 tur)

Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 6 tur)

1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

Junior Baylar Kategorisi

Junior Bayanlar Kategorisi

2’li ya da 3’lü Axel Paulsen

2’li Axel Paulsen

2’li ya da 3’lü Flip Jump

2’li ya da 3’lü Flip Jump

(3+2) ya da (3+3) Jump Kombinasyonu (Axel
ya da solo Jump’tan farklı)

(2+2) ya da (3+2) ya da (3+3) Jump
Kombinasyonu (Axel ya da solo Jump’tan farklı)

Flying Camel Spin (Minimum 8 tur)
Havadaki fly pozisyonu iniş pozisyonundan
farklı olabilir.

Flying Camel Spin (Minimum 8 tur)
Havadaki fly pozisyonu iniş pozisyonundan
farklı olabilir.

Tek ayak değiştirmeli Sit Spin (Her ayakta
minimum 6 tur)

Layback ya da sideways leaning spin veya ayak
değiştirme olmadan Sit Spin (Minimum 8 tur)

Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 6 tur)

Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 6 tur)

1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

Advanced Novice Baylar Kategorisi

Advanced Novice Bayanlar Kategorisi

1’li ya da 2’li Axel Paulsen

1’li ya da 2’li Axel Paulsen

2’li ya da 3’lü solo Jump (Axel hariç)

2’li ya da 3’lü solo Jump (Axel hariç)

(2+2) ya da (3+2) ya da (2+3) Jump
Kombinasyonu (Axel ya da solo Jump’tan
farklı)
Ayak değiştirmeli Camel Spin, Sit Spin veya
Upright Spin(Minimum her ayakta 5 tur) (Giriş
atlamalı olmayacak.)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 5 tur).
Atlamalı girişe izin verilmektedir.
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

(2+2) ya da (3+2) ya da (2+3) Jump
Kombinasyonu (Axel ya da solo Jump’tan farklı)
Layback ya da sideways leaning spin veya ayak
değiştirme olmadan tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin
kombinasyonu (Her ayakta minimum 5 tur).
Atlamalı girişe izin verilmektedir.
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Adım Dizisi
(Step Sequence)

2.2. Dengeli bir Serbest Program için Kategoriler Bazında Gerekli Elementler
Kategoriler

Jumplar

Spinler

Adım/Koreo Dizileri

Maks. 7 Jump
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double jump’ın
sayısı (Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.
Senior
Kategorisi

 (3) tur ve (4) turdan oluşan
jumplardan sadece 2
tanesi, ya jump
kombinasyo-nunda ya da
jump dizisinde tekrar
edilebilir, eğer yapılan bir
solo jump tekrar solo jump
olarak tekrar edilir ise
ikinci tekrar edilen jump
taban puanının %70’ini
alır.

Maks. 1
Koreo dizisi
(Choreo Seq.)

Maks. 3 Spin
 Biri spin kombinasyonu
(Toplam minimum 10
tur)
 Biri flying spin ya da
flying girişli spin
hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)

Maks. 1
Adım
Dizisi
(Step
Sequence)

* Sabit taban
puanlıdır,
Hakemler
tarafından
sadece GOE
olarak
değerlendirile
cekir.

Maks. 7 Jump
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double jump’ın
sayısı (Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.
Junior
Kategorisi

 (3) tur ve (4) turdan oluşan
jumplardan sadece 2
tanesi, ya jump
kombinasyo-nunda ya da
jump dizisinde tekrar
edilebilir, eğer yapılan bir
solo jump tekrar solo jump
olarak tekrar edilir ise
ikinci tekrar edilen jump
taban puanının %70’ini
alır.

Maks. 3 Spin
 Biri spin kombinasyonu
(Toplam minimum 10
tur),
 Biri flying spin ya da
flying girişli spin
hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)

Maks. 1 Adım Dizisi
(Step Sequence)

Maks. 6 Jump
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya jump
dizisi olabilir.

Advanced
Novice
Kategorisi

 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 (3) tur veya daha fazla
turdan oluşan jumplardan
sadece 2 tanesi, ya jump
kombinasyonunda ya da
jump dizisinde tekrar
edilebilir.

 Ayak değiştirmeli bir
spin kombinasyonu
(Minimum 8 tur, atlamalı
girişe izin verilmez)
 Bir flying spin veya
atlamalı girişli spin
(minimum 6 tur) –
(atlamalı girişle başlayan
bir spin yapılıyorsa,
pozisyon
değiştirmeksizin ayak
değiştirme olmalı ve
minimum 8 tur olmalıdır)

 Her bir Single ve Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda 2
adedi geçemez.

Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 3” olacaktır.

Maks. 5 Jump

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)

 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya jump
dizisi olabilir.
Intermediate
Novice
Kategorisi

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)

 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Havada 3 turdan oluşan
Üçlü (Triple) ve Dörtlü
(Quadruple) jumplara izin
verilmez.
Her bir Single ve Double
jump’ın sayısı (Double Axel
dahil) toplamda 2 adedi
geçemez.

 Ayak değiştirmeli bir
spin kombinasyonu
(minimum 8 tur, atlamalı
girişe izin verilmez)
 Bir flying spin veya
atlamalı girişli spin
(minimum 6 tur) –
(atlamalı girişle başlayan
bir spin yapılıyorsa,
pozisyon
değiştirmeksizin ayak
değiştirme olmalı ve
minimum 8 tur olmalıdır)
Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 1 Adım Dizisi
(Step Sequence)
Step hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 3” olacaktır.

Maks. 1 Adım Dizisi
(Step Sequence)

Step hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 4 Jump
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya jump
dizisi olabilir.
Basic
Novice
Kategorisi

 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Havada 3 turdan oluşan
Üçlü (Triple) jumplara izin
verilmez
 Her bir Single ve Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda 2
adedi geçemez.

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)
 Bir spin kombinasyonu
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)
 Pozisyon değişimi
olmaksızın bir spin
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)
Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Max. 1 Adım Dizisi
(Step Sequence)

Step hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 4 Jump
 En azından biri
Axel olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.

Ümitler A
Kategorisi

 Jump
kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin
verilmez
 Her bir Single ve
Double jump’ın
sayısı (Double Axel
dahil) toplamda 2
adedi geçemez.
Maks. 4 Jump
 En azından biri
Axel olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.

Ümitler B
Kategorisi

 Jump
kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin
verilmez
 Her bir Single ve
Double jump’ın
sayısı (Double Axel
dahil) toplamda 2
adedi geçemez.

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)
 Bir spin kombinasyonu
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)

Maks. 1 Adım Dizisi (Step
Sequence)

 Pozisyon değişimi
olmaksızın bir spin
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)

Step hareketinin
maksimum seviyesi “Level
2” olacaktır.

Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)
 Bir spin kombinasyonu
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)

Maks. 1 Adım Dizisi (Step
Sequence)

 Pozisyon değişimi
olmaksızın bir spin
(Ayak değiştirme varsa
minimum 8 tur, ayak
değiştirmesiz ise
minimum 6 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)

Step hareketinin
maksimum seviyesi “Level
2” olacaktır.

Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 4 Jump
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump
kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
Ümitler
C-1, C-2
Kategorisi

 Jump
kombinasyonu veya
jump dizilerinden 1
tanesi toeloop, 1
tanesi rittberger
içermelidir.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin
verilmez
 Her bir Single ve
Double jump’ın
sayısı (Double Axel
dahil) toplamda 2
adedi geçemez.
Maks. 4 Jump
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.

Ümitler
D-1, D-2
Kategorisi

 Jump kombinasyonu
veya jump
dizilerinden 1 tanesi
toeloop içermelidir.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin
verilmez
Her bir Single ve
Double jump’ın sayısı
(Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)
 Bir spin kombinasyonu
(Ayak değiştirme varsa
her ayakta min. 4 tur,
ayak değiştirmesiz ise
minimum 8 tur, atlamalı
girişe izin verilmektedir)
 Bir solo sit spin
(Ayak değiştirme varsa
her ayakta min. 4 tur,
ayak değiştirmesiz ise
min. 6 tur, atlamalı girişe
izin verilmektedir)
Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 1 Koreo dizisi
(Choreo Seq.)
 En az 1 spiral pozisyonu
içermesi ve bağlayıcı
adımlardan oluşması
gerekmektedir.
 Spiral pozisyonu minimum
3 saniye gösterilmedir.
 Sabit taban puanlıdır,
Hakemler tarafından
sadece GOE olarak
değerlendirilecekir.

Maks. 2 Spin (Birbirinden
Farklı)
 Bir spin kombinasyonu
(Ayak değiştirme varsa
her ayakta min. 4 tur,
ayak değiştirmesiz ise
min. 8 tur, atlamalı girişe
izin verilmektedir)
 Bir solo upright spin
(Ayak değiştirme varsa
her ayakta min. 4 tur,
ayak değiştirmesiz ise
min. 6 tur, atlamalı girişe
izin verilmektedir)
Spin hareketinin
maksimum seviyesi
“Level 2” olacaktır.

Maks. 1 Koreo dizisi
(Choreo Seq.)
 En az 1 spiral pozisyonu
içermesi ve bağlayıcı
adımlardan oluşması
gerekmektedir.
 Spiral pozisyonu minimum
3 saniye gösterilmedir.
 Sabit taban puanlıdır,
Hakemler tarafından
sadece GOE olarak
değerlendirilecekir.

2.3. Kategoriler Bazında Program Bileşenleri Puanları
Değerlendirilecek olan
Program Bileşenleri

Kategoriler

Junior ve Senior







Skating Skills
Transitions
Performance
Composition
Interpretation

Advanced Novice






Skating Skills
Transitions
Performance
Interpretation

Intermediate Novice

Basic Novice
Ümitler A, B, C (1-2), D (1-2)

3.

 Skating Skills
 Performance
 Interpretation





Skating Skills
Performance
Skating Skills
Performance

Program Faktör Puanları
Baylar
Kısa Program : 1.0
Serbest Program : 2.0
Bayanlar
Kısa Program : 0.8
Serbest Program : 1.6
Baylar
Kısa Program : 0.9
Serbest Program : 1.8
Bayanlar
Kısa Program : 0.8
Serbest Program : 1.6
Baylar
Serbest Program : 2.0
Bayanlar
Serbest Program : 1.7
Bay & Bayan
Serbest program : 2,5
Bay & Bayan
Serbest program : 2,5

Diğer Konular

Bu bildiri 2018-2019 ISU kural ve talimatnamelerine, Advanced Novice, Intermediate Novice ve
Basic Novice kategorileri ise Novice kategorileri için düzenlenmiş olan 2172 no.lu ve 2176 no’lu
ISU talimatnamelerine ve ‘ISU Technical Panel Handbook Single Skating’e uygun olarak
hazırlanmıştır. Bu talimatnamede belirtilmeyen hususlar hakkında güncel ISU talimatnameleri
geçerlidir.

