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I. Sınıf Genç Sporcu
(Basic Novice B)

"Genç Patenci" Normu
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ISU tarafından belirlenen kurallar.

ISU tarafından belirlenen kurallar ve aynı zamanda birbirinden farklı en az 4 triple jump, 2 adet triple jumptan oluşan en
az 1 jump kombinasyonu veya serisi.
ISU tarafından belirlenen kurallar ve aynı zamanda birbirinden farklı en az 3 triple jump, 1 adet triple ve 1 adet double
jumptan oluşan en az 1 jump kombinasyonu veya serisi.
ISU tarafından belirlenen kurallar.

ISU tarafından belirlenen kurallar, aynı zamanda birbirinden farklı en az 2 triple jump, 1 adet triple ve 1 adet double
jumptan oluşan en az 1 jump kombinasyonu veya serisi.
ISU tarafından juniorlar için belirlenen kısa program kuralları ve aynı zamanda baylar kategorisi için 2 tane double
jumptan oluşan jump kombinasyonu, baylar ve bayanlar için önünde bağlayıcı adımlar bulunan 1 adet double veya triple
jump.
ISU tarafından juniorlar için belirlenen serbest program kuralları ve aynı zamanda içerisinde double axel bulunan jump
kombinasyonu, birbirinden farklı en az 4 double veya triple jump, sınıfı (I. sınıf sporcu) elde etmek için kısa ve serbest
programların toplamında bayanlar en az 80, baylar ise en az 90 puan almalıdır.
- Axel veya double Axel.
- Önünde bağlayıcı adımlar bulunan 1 adet double veya triple jump.
- 2 jumptan oluşan jump kombinasyonu, 3+2, 2+3, 2+2.
- Ayak değiştirmeli Camel Spin (baylar), layback veya sideway (bayanlar).
- İçerisinde 3 temel pozisyonun da bulunduğu bir ayak değiştirmeli spin kombinasyonu (sit, upright, camel ve her türlü
varyasyonları) (en az 6 tur).
- 1 adet adım dizisi (düz, daire veya serpantin).
* Kısa programın tüm jumpları birbirinden farklı olmalıdır, ancak jump kombinasyonu iki aynı jumptan oluşabilir.

- Bayanlar için maksimum 6 adet, baylar için maksimum 7 adet jump, bunlardan en azından birisi Axel türü jump olmalı.
Tur adedi 2 turdan az olmamak kaydıyla birbirinden farklı en az 4 adet jump olmalıdır.
- Programda sadece 2 adet jump kombinasyonu veya serisi bulunabilir. Bunlardan bir tanesi 2 adet double jumptan
oluşmalıdır. Jump kombinasyonları sadece 2 adet jumptan oluşabilir. Jump serileri istenilen sayıda jumptan oluşabilir
ancak içlerinde en zor olan 2 tanesi değerlendirmeye alınır.
- En fazla 2 adet Double Axel'a izin verilir, daha fazla yapılacaksa sadece jump kombinasyonu veya jump serisinde
kullanılabilir.
- Maksimum 2 adet spin. Bunlardan 1 tanesi ayak değiştirmeli spin kombinasyonu olmak zorundadır (toplamda en az 10
tur), diğeri ise flying veya flying girişli bie spin olmalıdır (minimum 6 tur).
- Maksimum 1 adet adım dizisi.
- Sınıfı (II. sınıf sporcu) elde etmek için kısa ve serbest programların toplamında bayanlar en az 60, baylar ise en az 65
puan almalıdır.

Yarışmalara sadece Rusya Figür Pateni Federasyonu tarafından belirlenen I. Sınıf Genç Sporcu tetlerini geçen sporcuların
katılmasına izin verilir. (Tablo № 5).
- Maksimum 6 jump elementi, bunlardan en az bir tanesi Axel türü jump olmalıdır. Birbirinden farklı en az double tur
içeren en az 3 adet jump.
- Programda sadece 2 adet jump kombinasyonu veya serisi bulunabilir. Bunlardan bir tanesi 2 adet double jumptan
oluşmalıdır. Jump kombinasyonları sadece 2 adet jumptan oluşabilir. Jump serileri istenilen sayıda jumptan oluşabilir
ancak içlerinde en zor olan 2 tanesi değerlendirmeye alınır.
- En fazla 2 adet double jumpa izin verilir, daha fazla yapılacaksa sadece jump kombinasyonu veya jump serisinde
kullanılabilir.
- Maksimum 2 adet spin. Bunlardan 1 tanesi ayak değiştirmeli spin kombinasyonu olmak zorundadır (toplamda en az 10
tur), diğeri ise flying veya tek pozisyonlu bir spin olmalıdır (minimum 6 tur).
- Maksimum 1 adet koreografik adım dizisi veya koreografik spiral dizisi.

Yarışmalara sadece Rusya Figür Pateni Federasyonu tarafından belirlenen II. Sınıf Genç Sporcu tetlerini geçen sporcuların
katılmasına izin verilir. (Tablo № 5).
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- Maksimum 5 jump elementi, bunlardan en az bir tanesi Single Axel olmalıdır. En az double tur içeren en az 1 adet jump.
- Programda sadece 2 adet jump kombinasyonu veya serisi bulunabilir. Bunlardan bir tanesi 3 adet jumptan oluşabilir.
Jump serileri istenilen sayıda jumptan oluşabilir ancak içlerinde en zor olan 2 tanesi değerlendirmeye alınır.
- Sadece bir adet single jump tekrar edilebilir, daha fazlası jump kombinasyonu veya serisinde tekrar edilebilir.
- Maksimum 2 adet spin. Bunlardan 1 tanesi ayak değiştirmeli spin kombinasyonu olmak zorundadır (toplamda en az 10
tur), diğeri ayak değiştirmesiz ve tek pozisyonlu bir spin olmalıdır, flying girişe izin verilir (minimum 6 tur).
- Maksimum 1 adet koreografik adım dizisi veya koreografik spiral dizisi.
* Hakemler sadece 4 komponenti puanlar: Skating Skills, Interpritation, Transitions, Choreography/Composition. Faktör
puanı 2'dir.
Yarışmalara sadece Rusya Figür Pateni Federasyonu tarafından belirlenen III. Sınıf Genç Sporcu tetlerini geçen
sporcuların katılmasına izin verilir. (Tablo № 5).

- Maksimum 5 jump elementi, bunlardan en az bir tanesi Single Loop olmalıdır.
- Programda sadece 2 adet jump kombinasyonu veya serisi bulunabilir. Bunlardan bir tanesi 3 adet jumptan oluşabilir.
* Hakemler sadece 3 komponenti puanlar: Skating Skills, Interpritation, Choreography/Composition.

- Maksimum 4 jump elementi.
- Programda sadece 1 adet jump kombinasyonu veya serisi bulunabilir. Jump kombinasyonu veya serisi 3 adet jumptan
oluşabilir. Jump serisinde sadece en zor 2 jump değerlendirmeye alınır.
- Sadece bir adet single jump tekrar edilebilir, daha fazlası jump kombinasyonu veya serisinde tekrar edilebilir.
- Maksimum 1 adet koreografik adım dizisi veya koreografik spiral dizisi.
* Bu kategori için Waltz Jump element olarak kabul edilir (1W), BASE değeri 0,2'dir. (GOE:-1=0,1; GOE:-2,-3=0; GOE:+1, +2,
+3=0,3)
* Hakemler sadece 2 komponenti puanlar: Skating Skills, Choreography/Composition. Faktör puanı 4,0'dır.

