2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
BUZ PATENİ SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen
hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Türkiye birinciliği kademesinde, kız ve erkek il karmaları arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b. Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel Müdürlüğümüzce
belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda analig.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2020–2021 sezonlarında ilk 4

dereceye giren sporcular 2021–2022 sezonu ANALİG il karmalarında yer alamazlar.
3. Doğum tarihleri:
KISA KULVAR SÜRAT PATENİ YAŞ KATEGORİLERİ
KATEGORİ
DOĞUM TARİHİ ARALIĞI
Yıldızlar – C (junior – C)
1 Temmuz 2006 – 30 Haziran 2008
Yıldızlar – D (junior – D)
1 Temmuz 2008 – 30 Haziran 2010
Yıldızlar – E (junior – E)
1 Temmuz 2010 – 30 Haziran 2012
Yıldızlar – F (junior – F)
1 Temmuz 2012 – 30 Haziran 2014
Yıldızlar – G (junior – G)
1 Temmuz 2014 ve üstü
4. Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı ayrı olmak üzere en fazla 40
sporcudan oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
7. Genel Müdürlük ve Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları
değiştirmede yetkilidir.
b. Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
9. Bireysel ve bayrak yarışları kız – erkek kategorilerinde ayrı ayrı yapılacaktır.
10. Yarışma kategorileri;
Bireysel Yarışlar;
KATEGORİ
Yıldızlar – C
(junior – C)
Yıldızlar – D
(junior – D)
Yıldızlar – E
(junior – E)
Yıldızlar – F
(junior – F)
Yıldızlar – G
(junior – G)

DOĞUM TARİHİ ARALIĞI
1 Temmuz 2006 – 30 Haziran 2008
1 Temmuz 2008 – 30 Haziran 2010
1 Temmuz 2010 – 30 Haziran 2012
1 Temmuz 2012 – 30 Haziran 2014
1 Temmuz 2014 ve üstü
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Takım (bayrak) yarışları;
KATEGORİ
Yıldızlar-C + Yıldızlar-D
(junior -C) + (junior-D)
(3 sporcudan oluşan takımlar)
Yıldızlar-E
(junior E)
(3 sporcudan oluşan takımlar)
Yıldızlar-C + Yıldızlar-D MİX
(4 sporcu: 2 bayan – 2 erkek)
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Talimatta yer almayan hiçbir yaş grubu ve mesafede yarışma yapılmayacaktır.
11. Tüm yarışmalarda herhangi bir yaş kategorisinde 3’ ten az sporcu bulunursa bu kategori sporcuları
yarışma başhakeminin alacağı karar doğrultusunda bir üst yaş grubu ile yarışmalara alınabilirler.
Ancak, bu sporcular yarışmalar sonunda kendi yaş grupları içerisinde değerlendirilirler.
12. Yarışmalarda sürat pateni ayakkabısı ve çeliği kullanılacaktır. Başka tür paten ayakkabısı ve çeliği ile
yarışmalara katılmak mümkün olmayacaktır.
13. Yarışmalarda tüm sporcular sürat pateni tulumu ile yarışabileceklerdir. Yarışmalarda tüm sporcular
kask, eldiven gibi koruma önlemlerini alacaklardır. Koruma önlemi olmayan sporcu yarışmaya
alınmayacaktır. Uzun kollu ve bacakları kapatan tulumlar giyeceklerdir, tulumların içerisinde sünger,
pamuk pet ve tekmelik diz koruması ile içlik olmalıdır.
14. Yarışmalarda tüm sporcular kask, eldiven, boyunluk gibi koruma önlemlerini alacaklardır. Koruma
önlemi olmayan sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Sporcuların kask takmaları zorunludur, kasklarda
kırık çıkık olmaması gerekmektedir. Sporcuların eldiven takmaları zorunludur, kesilmez kumaş ve
beyaz renk kullanılması tercih edilir. (yün eldiven – kayak eldiveni – kaleci eldiveni – motosiklet
eldiveni kullanılmamalıdır)Sporcuların boyunlukları; boyun etrafını tamamen çevrelemeli ve kesiğe
dayanıklı kumaşla korumalı olmalıdır
15. Sıralama ve Puan Değerleri: Kısa Kulvar Sürat Pateni ANALİG serisi yarışmalarda uygulanacak
puanlama sistemi aşağıda sunulmaktadır. Türkiye Birinciliği katılımları için sıralamalar yapılırken bu
tablo esas alınacaktır.
PUANLAMA SİSTEMİ
1. = 34
2. = 21
3. = 13
4. = 8
5. = 5
6. = 3
7. = 2
8. = 1
16. Yarışmalardan geri çekilme durumunda aşağıdaki kurallar (ISU – Kural 245) uygulanacaktır.
a. Herhangi bir yarış için lisans kontrolünden sonra sağlık nedeni dışında bir nedenle yarışmadan
çekildiğini beyan eden sporcu ilgili mesafede ya da diğer ferdi/ bayrak mesafelerde yarışamaz.
Tamamen yarışma dışı kalır. Söz konusu sporcudan boşalan yere başka sporcu alınmaz.
b. Herhangi bir yarış için lisans kontrolünden sonra sağlık nedeni ile (doktor onayı dâhilinde)
yarışmadan çekildiğini beyan eden sporcu sadece o mesafe yarışı için yarışma dışında kalır.
Sağlık nedeni ile herhangi bir mesafe yarışından çekilen sporcu, doktor onayı dâhilinde sonraki
diğer mesafe yarışlarında yer alabilir.
17. ANALİG uygulaması dâhilinde gerçekleştirilecek yarışmalarda ortaya çıkabilecek ve işbu talimatta yer
almayan teknik hususlarda yarışma başhakemi karar alma konusunda yetkilidir.
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