EK - 3
Snowboard Yarışmaları Temel Kuralları
1. Snowboard yarışmaları; (GS) Büyük Slalom, (SL) Slalom , (PSL) Paralel Slalom , (PGS)
Paralel Büyük Slalom, Snowboardcross (SBX) , Freestyle ve Bigair olarak yapılacaktır.
2. Snowboard Alpin yarışmaları;
a) Ön eleme yarışması
b) PSL yarışması
C) PGS yarışması
d) PSL-PGS Final yarışması
3. Snowboard Freestyle yarışmaları ana statü olarak FIS kurallarına bağlı kalınarak kademeli
olarak teknik toplantılarında bilgilendirmeler yapılacaktır.
4. Snowboard yarışmalarında kategorilere göre yaş tespiti 2018 - 2019 sezonu için aşağıdaki
gibidir, Snowboard Alpin
15+

Erkekler ve Kadınlar

2003 ve daha önce

doğumlular

U15

Erkekler ve Kadınlar

2004-2005

doğumlular

U13

Erkekler ve Kadınlar

2006-2007

doğumlular

U11

Erkekler ve Kadınlar

2008-2009

doğumlular

5. Snowboard Freestyle iki katagoride adlandırılır;
Erkekler ve Kadınlar
13+ Kategorisi 2006 ve üzeri
Takip eden her yıl için her kategoriye bir yaş eklenir.
6.

Snowboard yarışmalarında yaş küçültmeleri kabul edilmez ve yarışmalarda lisansla
birlikte nüfus cüzdanı ibraz etmek zorunludur

7. Alt kategoride yarışan bir sporcu üst kategoride veya üst kategoride yarışan bir sporcu alt
kategoride yarışamaz.
8. Snowboard yarışmalarında takım ve bireysel derecelendirmede aşağıdaki puanlama
sistemi uygulanır.

Sayfa 1 / 7

1. = 100 Puan

11. = 24 Puan

21. = 10 Puan

2. = 80 Puan

12. = 22 Puan

22. = 9 Puan

3. = 60 Puan

13. = 20 Puan

23. = 8 Puan

4. = 50 Puan

14. = 18 Puan

24. = 7 Puan

5. = 45 Puan

15. = 16 Puan

25. = 6 Puan

6. = 40 Puan

16. = 15 Puan

26. = 5 Puan

7. = 36 Puan

17. = 14 Puan

27. = 4 Puan

8. = 32 Puan

18. = 13 Puan

28. = 3 Puan

9. = 29 Puan

19. = 12 Puan

29. = 2 Puan

10. = 26 Puan

20. = 11 Puan

30. = 1 Puan

Puanların eşitliği halinde, her bir yarışmacı, il veya kulüp aynı puanı alır ve daha sonraki
sıralama atlanır (iki kişi dördüncü ilan edilirse beşinci ilan edilemez).
9. Snowboard yarışmalarında tüm sporcuların kask takmaları zorunludur. Ayrıca, sırt kalça
ve bilek korumaları kullanmaları tavsiye edilmektedir.
10. Çıkış numaralarının belirlenmesinde, öncelik Milli sporcular arasında kura çekimi yapılır,
daha sonra diğer sporcuların kura çekimi yapılır.
11. Snowboard yarışmalarında

U11 kategorilerinde yarışacak sporcularımız için, yaş

gruplarını zorlayıcı olmayan pist şartları sağlanması için özen gösterilecektir. Bu
yarışmaların ayrı pistte veya ayrı günde yapılması için azami gayret gösterilecektir.
12. Pist tanımalar merkez hakem kurulunun tayın etmiş olduğu görevli hakem gözetiminde
sporcu numarası önden veya arkadan görünecek şekilde pist tanıma saatine uyumlu olarak
pist tanıma yaptırılır.
13. Yarışmaların güvenliği ve sporcuların sağlığı açısından yarışmalarda teknik olarak
yetersiz görülen sporcular yarışma jürisi kararı ile pist dışına alınır. Bu sporcular
Yarışma Sonuç Listesinde yarışı bitirememiş olarak gösterilir. (DNS)
14. Çıkış sırası gelen sporcu; görevli hakem tarafından numarasının okunmasından sonra 1
dakika içerisinde çıkış noktasına gelmemiş ise (geçerli mazeret dışında) sporcu yarışma
jürisi tarafından diskalifiye edilir.
15. Pist tanımada hayalet kayış (kapı dibine normal kayış şeklinde girerek) yapan sporcu
hakemler tarafından tespit edilip, yarışma jürisi tarafından diskalifiye edilir. Pist tanıma
kapı dışından yapılır.
16. Çıkış alanına girmiş sporcu; güvenliğini tehdit edebilecek şekilde malzeme problemi
yaşayacak durumunda ise sporcuya sorununu giderme zamanı tanınır.
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17. Hava muhalefeti olasılığında teknik toplantıda alınan kararlar dışında yarışma işleyişinde
yarışma jürisi düzenlemeler yapılabilir.
18. Çıkış alanına bir sporcu ve bir Antrenör girebilir, Antrenör çıkış alan sporcusuna
dokunamaz, aksi durumda Antrenör hakkında yarışma jürisi tarafından tutanak tutularak
Disiplin Kuruluna sevk edilir.
19. Faal Antrenör lisansına sahip olan kişiler federasyon yarışmalarına katılamaz.
20. Yarışma teknik toplantılarına ve start alanına 2019 vizesini yaptırmamış Antrenörler
alınmayacaktır.( Teknik toplantı öncesinde vizeli kimlik ibraz etmek zorundadır.)
21. Yarışma esnasında yapılacak itirazlar sonuc listesi açıklandıktan 15 dk içinde yarışma
jürisine yazılı yapılması gerekiyor. Yazılı yapılmayan itirazlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
22. Freestylee yarışmaları değerlendirmesinde ;
Atlayışlar sırasında sporcunun önde olan ayağı veya ters ayağını kullanıp kullanmadığına,
kickere girişine, vücut duruşuna, havadaki yüksekliğine, katettiği mesafeye, vücudun
ifasına, inişin temizliği değerlendirmeye tabi tutulur.
İl birinciliği Yarışmaları;
a) İl birinciliği yarışmaları her ilin kendi faaliyeti olarak Federasyonun yıllık faaliyet
programında belirtilen tarihler arasında yapılır. İl birinciliğinde slalom ve büyük
slalom yarışmaları yapılır.
b) Freestlyle ve Snowboardcross sporcu yetersizliğinden il birincilikleri yapılmadan
ön elemelere katılınabilir,
c) İl birinciliklerinde yapılan yarışmalarının puanlarının toplamında aşağıdaki
dereceleri alan sporcular Ön eleme yarışmalarına katılabilirler.
Sporcu Sayısı:

Kategori

15+

Erkekler ve Kadınlar

12Kişi

U-15

Erkekler ve Kadınlar

12 Kişi

U-13

Erkekler ve Kadınlar

12 Kişi

U-11

Erkekler ve Kadınlar

12 Kişi
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ÖN ELEME YARIŞMASI
a) İl birinciliklerine giremeyip doktor raporu alarak ÖN ELEME yarışmasına girme hakkı elde
edilemez.
b) Teknik toplantıda belirtmek üzere Ön Eleme yarışması PGS, PSL veya GS,SL yarışmaları
ikişer iniş olarak yapılacak ve yapılan inişlerin en iyi dereceleri alınarak saniyelerinin toplamlarına
göre sıralama belirlenecektir.
Ön eleme yarışmaları müsaitlik durumuna göre 1.Etap yarışmasından bir gün önce yapılmasına
çalışılacaktır.
c) Federasyon PGS-PSL (U kategorileri parallel yarıştırılmayabilir) yarışmalarına katılabilmek
için ön eleme yarışmasına katılım zorunludur.
d) Ön eleme yarışmasında aşağıdaki sıralamaya giren sporcular PGS ve PSL yarışmalarına
katılabilirler; (U kategorileri parallel yarıştırılmayabilir)
e) Freestyle yarışmasında Sporcu – katılımcı sayısına göre

önceden belirlenmiş kurallar

doğrultusunda teknik Toplantıda yarışma formatı belirlenir.
Snowboard Alpin
Sporcu Sayısı:

Kategori

15+

Erkekler

40 Kişi

15+

Kadınlar

32 Kişi

U-15

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

U-13

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

U-11

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

PSL YARIŞMASI;
a) Ön eleme yarışmasına giremeyip doktor raporu alarak PSL yarışmasına girme hakkı elde
edilemez.
b) PSL yarışmaları U-11 Kategorisi dışında tüm kategorilere paralel olarak yapılacaktır.
PGS YARIŞMASI;
a) Ön eleme yarışmasına giremeyip doktor raporu alarak PGS paralel yarışmasına girme hakkı
elde edilemez.
b) PGS Paralel yarışmaları U-11 Kategorisi dışında tüm kategorilere paralel olarak
yapılacaktır.
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PGS - PSL FİNAL YARIŞMALARI;
a) PGS veya PSL paralel yarışmalarına giremeyip doktor raporu alarak PGS ve PSL final
yarışmalarına katılma hakkı elde edilemez.
b) Final yarışmalarına PGS ve PSL paralel yarışmaların kombine puanlarının toplamında
aşağıdaki dereceye alan sporcular katılabilir;
Kategori

Dereceler:

15+

Erkekler

32 kişi

15+

Kadınlar

16 Kişi

U-15

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

U-13

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

U-11

Erkekler ve Kadınlar

20 Kişi

c) Milli takım sporcuları puanlı yarış döneminde kampta ve yarışta iseler direk PGS , PSL
Freestylee ,Bigair ve Cross final yarışmalarına direk katılabilirler.
d) PSL,PGS ve Final yarışmalarının kombine puanlarının toplamında ilk üç derecelere giren
sporculara kupaları taktim edilecek.
e) PSL,PGS ve Final yarışmalarının kombine puanlarının toplamında ilk üç derecelere giren
illere kupaları taktim edilecek.
Snowboardcros (SBX) ve Freestyle;
SBX ve Freestyle Yarışmaları için il birinciliği katılım şartı aranmaz ve sadece teşvik
amaçlı yapılabilir Ancak il birinciliği ve Özel yarışma düzenlemek isteyen kişi ve kuruşlar
bu Talimatın Yarışma Genel Kuralları başlıklı 5.Maddesinin (h) bendindeki
yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Mali hükümler;
a) Yarışmalarda, 1 kafile başkanı, Antrenör (1–5sporcu için 1 Antrenör, 6–10 sporcu
için 2 Antrenör, 11-15 sporcu için 3 Antrenör, 16-20 sporcu için 4 Antrenör, 25-40
sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör) ve 1
Mekanisyen/ kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi) ödeme
yapılır. Görevlendirilecek Antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve
‘‘Antrenör Lisansı’’ nın Federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir,
aksi takdirde ödeme yapılmaz.
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b) Snowboard yarışmalarının toplamına göre en yüksek puanı toplayan ve kategorilere
göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara ödeme yapılır;
Kategori:

Dereceler:

15+

Erkekler ve Kadınlar

1-6

U15 (Çocuk II)

Erkekler ve Kadınlar

1-8

U13 (Çocuk I)

Erkekler ve Kadınlar

1-8

NOT:

Talimatta belirtilmeyen konular ve yapılabilecek değişiklikler ile ilgili

bilgiler yarışmalar öncesi Federasyon resmi sitesinden duyurusu yapılacaktır.
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