
TÜRKİYE KAYKAY FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

2019 YILI SOKAK STİLİ (STREET) DİSİPLİNİ 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI  

TÜM YAŞ KATEGORİLERİ KADIN/ERKEK 1. ETAP YARIŞMA  REGLAMANI 

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan                           

SOKAK (Street) Disiplini Tüm Yaş Kategorileri 1. Etap yarışmasının yeri, tarihi ve katılım 

koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

 

(1) Yarışmanın Adı Tarihi ve Kategorisi: 

1a) 20-21 Nisan 2019 tarihinde Çukurcaköy Mah. 3. Çağla Sok. No:10 Demirtaş 

Dumlupınar OSB/Osmangazi/Bursa adresli Sukaypark Tesisleri Kaykay Parkında 

yapılacak olan Sokak (Street) Disiplini U16 16 yaş altı (ay farkı gözetmeksizin 2009-2008-

2007-2006-2005-2004 doğumlular) ve 16 yaş ve üstü (ay farkı gözetmeksizin 2003 ve daha 

önce doğumlular) Kategorileri Kadınlar ve Erkekler yarışmalarına aşağıda sıralanan 

maddelerde açıklamaları verilen resmi evrakların tamamlanmasının ardından 18 Nisan 

2019 saat 23:59’a kadar “www.kaykayligi.com” internet sitesi üzerinden online başvuru 

yapılabilecektir. 

 

(2) Yarışmaya Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler: 

Yarışmalara yalnızca lisanslı sporcular katılabilecektir. Lisansı olmayan sporcuların aşağıda 

listelenen belgeleri yarışma başvuru süresinden önce tamamlayarak lisans çıkarmaları ve 

lisansı olanların vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. 

- Sağlık Belgesi (Spor yapmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur ibaresiyle) 

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 

- Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi 

- Tescil Fişi (indirilerek bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınarak 

imzalanacaktır) 

18 yaş ve üstü sporcular kendi işlemlerini takip ederek lisansını çıkartabilir. 18 yaşından 

küçük sporcular ise evrakları tamamladıktan sonra velisiyle birlikte bağlı bulundukları 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne giderek Sicil Lisans Bölümü’nde lisans işlemlerini 

tamamlayabilir. İsterlerse E-DEVLET sistemi SPOR BİLGİ SİSTEMİ üzerinden de 

çıkarabilirler. 

2a) Yarışmalara katılmak isteyen lisanslı sporcular; kategorilerine ve branşlarına göre, isteğe 

bağlı olarak internet ortamında kaykay.gov.tr ve kaykayligi.com/gerekli-belgeler 

linklerinden indirebilecekleri veya Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nden alacakları 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ ve aşağıda 

açıklamaları ile sıralanan Ek’leri doldurarak lisans olarak bağlı bulundukları ilin İl 

Temsilcisi’ne yarışma tarihinden en az 2 iş günü önce teslim ederek (İl Temsilcisi 

bulunmayan illerde belgeleri Spor İl/İlçe Müdürlüğü’ne teslim edecekler) yarışmalara 



katılabilecektir. Onaylı Kafile Listesinde ismi olmayanlar ve ilgili Seyahat Taahhüt 

Belgesini doldurmayanlar yarışmalara katılamazlar. Onaylar Gençlik ve Spor İl ve/veya 

İlçe Müdürlüklerinden alınacaktır! 

- 18 yaşından büyük lisanslı sporcuların el yazısı ile doldurarak ıslak imza ile 

imzalayacağı Ek-3/A ve Ek-3/C SEYAHAT TAAHHÜT BELGESİ (lisans olarak 

bağlı bulunulan ilin il temsilcisine onaylatılarak İl Temsilcisi tarafından Spor İl 

Müdürlüğü’ne teslim edilecek), 

- 18 yaşından küçük lisanslı sporcuların yasal VELİSİ/VASİSİ’nin el yazısı ile 

doldurarak ıslak imza ile imzalayacağı Ek-3/B ve Ek-3/D VELİ İZİN BELGESİ 

(lisans olarak bağlı bulunulan ilin il temsilcisine onaylatılarak İl Temsilcisi tarafından 

Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek), 

- Spor İl Müdürlüğünce onaylanmış Ek-2/A ONAYLI KAFİLE LİSTESİ BELGESİ 

(lisans olarak bağlı bulunulan ilin il temsilcisine onaylatılarak İl Temsilcisi tarafından 

Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek, il temsilcisi yok ise Spor Servisinde görevli 

olan memura teslim edilecek), 

- Belgelerin tamamlanmasından sonra kaykayligi.com üzerinden yarışma kaydı 

oluşturulurken 18 yaşın altındaki sporcular Form-5 KORUMA EKİPMANI 

KULLANIMI ve KİŞİSEL GÖRSEL METERYALLERİN ÇEŞİTLİ 

MECRALARDA KULLANIMI MUVAFFAKATNAMESİ’ni indirerek yasal 

velisine el yazısı ve ıslak imzasıyla doldurtarak yarışma günü Yarışma Tertip 

Kurulu’na teslim etmesi gerekmektedir. 

*NOT: Tüm formları kaykayligi.com/gerekli-belgeler linkinden indirebilirsiniz. 

2b) Yarışmacıların bu reglamanda belirtilen tarihte www.kaykayligi.com adresi üzerinden 

online başvuru yaparak ve yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra teslim etmesi gereken 

belgeleri (Sporcu Lisansı, Kimlik Belgesi, İl Müdürlüğü Onaylı Kafile Listesi, Form-5 

belgesi)  yarışma günü resmi antrenmanlar öncesinde yapılacak olan Teknik Toplantıda 

Yarışma Tertip Kurulu’na teslim etmeleri sonucunda yarışmaya katılım süreci tamamlanmış 

olacaktır.  

2c) Genel Antrenman günündeki antrenman yer ve saatleri de dahil olmak üzere  yarışma 

serileri ve sporcuların çıkış sıralaması için gerekli düzenlemeler, başvurusunu yapmış ve 

başvurusu kabul edilmiş olan sporcu sayısına göre oluşturulmuş liste üzerinden yapılacaktır. 

2d) Listelerde zorunlu hallerde yapılacak olan kabul edilebilir değişiklikler, yetkili kişi 

tarafından teknik toplantıda Tertip Kurulu’na yazılı olarak bildirilecek ve Tertip Kurulu 

tarafından karara bağlanacaktır. 

 

(3) Yarışma ile ilgili açıklamalar:  

3a) Yarışmalar 2 (İKİ) etap ve Türkiye Şampiyonası şeklinde düzenlenecektir. 

3b) Sporcuların etap yarışmaları sonucunda aldıkları puan toplamları sıralamasına göre 16 yaş 

altındaki ilk 32 Kadın ve ilk 32 Erkek sporcu ile 16 yaş üstündeki ilk 32 Kadın ve ilk 32 

http://www.kaykayligi.com/


Erkek sporcu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanır. (Türkiye Şampiyonasına 

katılabilmek için 1. ve 2. Etap yarışmalarına katılım zorunludur.) 

3c) Yarışmanın planlaması aşağıdaki tabloda verilmiştir:  

SOKAK STİLİ (STREET) 1.ETAP YARIŞMASI 20-21 NİSAN 2019 / BURSA 

SUKAYPARK KAYKAY PARKI (16 Yaş Altı ve 16 Yaş Üstü Tüm Sporcular) 

20 NİSAN 2019 CUMARTESİ 21 NİSAN 2019 PAZAR  

10:00 TEKNİK TOPLANTI (Sukaypark 

Kafeteryası) 

11:00-12:00 ANTRENMANLAR  

13:30 ELEME YARIŞMALARI 

10:00-10:45 ISINMA 

11:00 YARI FİNAL VE FİNAL 

YARIŞMALARI 

 

 

(4) Yarışma ve Antrenman Formatı ve Süreleri: 

4a) Yarışmaların eleme bölümünde; her sporcu için iki (2) tur olmak üzere, parkın 

büyüklüğüne ve parkta bulunan objelerin büyüklükleri ile zorluk derecelerine göre her tur için 

45 Saniye ile 1 Dakika arasında süre verilmesine Tertip Kurulu karar verir. Yapılan 2 tur 

sonunda en iyi tur puanı esas alınarak sıralama belirlenir.  

4b) Yarışmaların yarı final bölümünde; yarı finale kalan her sporcu için iki (2) tur olmak 

üzere, parkın büyüklüğüne ve parkta bulunan objelerin büyüklükleri ile zorluk derecelerine 

göre her tur için 45 Saniye ile 1 Dakika arasında süre verilmesine Tertip Kurulu karar verir. 

Yapılan 2 tur sonunda en iyi tur puanı esas alınarak sıralama belirlenir. Sıralama sonucunda 

en iyi 8 sporcu Final Bölümüne katılma hakkı kazanır. 

4c) Yarışmaların final bölümünde; finale kalan 8 sporcu için iki (2) tur olmak üzere, parkın 

büyüklüğüne ve parkta bulunan objelerin büyüklükleri ile zorluk derecelerine göre her tur için 

45 Saniye ile 1 Dakika arasında süre verilmesine Tertip Kurulu karar verir. Yapılan 2 tur ve 3 

Best Trick ayrı ayrı puanlandırılarak en iyi 3 puanın toplamı alınır ve sıralama buna göre 

belirlenir.  

4d) Genel Antrenman yarışmanın ilk günü teknik toplantıdan sonra yapılacaktır ve katılımcı 

sayısına göre teknik toplantıda belirlenecektir.  

4e) Yarışmanın eleme, yarı final ve final bölümlerindeki sıralama puanlarında eşitlik olması 

durumunda; en iyi turun 5 hakem puanın toplamı sonucunda karar verilir, eğer beraberlik 

durumu hala devam ediyorsa 5 hakemin elektronik ortamda veya manuel olarak kullanacağı 

oylama sıralamayı belirleyecektir.  

(5) Yarışmanın Puanlama Kriterleri: 

Kaykay performansları 100 puan sistemi kullanılarak puanlanır.  En düşük puan 0 (sıfır), en 

yüksek puan ise 100’dür. Puanlama sisteminde puan çeşitliliği sağlayarak “BERABERE” 

kalma ihtimalini en aza indirebilmek için ondalık sayılar da kullanılmaktadır. 

 

 

5a) Etap Yarışmalarında dereceye giren sporcuların sıralamalarına göre alacakları puanlar 

aşağıdaki gibi olacaktır. 2 etap sonucundaki toplam puana göre Türkiye Şampiyonası’na 

katılacak ilk 32 Erkek ve Kadın Sporcular bu tabloya göre belirlenecektir. 



1.= 100 

puan 

5.=55 

puan 

9.=38 

puan 

13.=24 

puan 

17.=16 

puan 

21.=12 

puan 

25.=8 

puan 

29.=4 

puan 

2.=80 

puan 

6.=50 

puan 

10.=34 

puan 

14.=22 

puan 

18.=15 

puan 

22.=11 

puan 

26.=7 

puan 

30.=3 

puan 

3.=70 

puan 

7.=46 

puan 

11.=30 

puan 

15.=20 

puan 

19.=14 

puan 

23.=10 

puan 

27.=6 

puan 

31.=2 

puan 

4.=60 

puan 

8.=42 

puan 

12.=27 

puan 

16.=18 

puan 

20.=13 

puan 

24.=9 

puan 

28.=5 

puan 

32.=1 

puan 

 

 

(6) Sporcu Kıyafetleri: 

6a) Yarışmada giyilecek kıyafetlerde yer alan logo ya da yazıların; kanunlara, ahlak 

kurallarına ve yarışma standartlarına uygunluğuna tertip kurulu karar verecektir.  

6b) Yarışmalarda Sokak Stili (street) Disiplininde 18 YAŞ ALTINDAKİ sporcular kendi 

güvenliğini sağlamak için gerekli görülen güvenlik ekipmanı nı(Kask ZORUNLU, Dizlik ve 

Dirseklik İSTEĞE BAĞLIDIR) kullanacaklardır. Yarışma Tertip Kurulu, sporcuların kaskını 

takmadan yarışmalarına izin vermeyecektir. Kask takmama durumunda 18 yaş altındaki 

sporcuların skoru geçersiz sayılacaktır. 

6c) Yarışmalarda Sokak Stili (street) Disiplininde 18 YAŞ ÜSTÜNDEKİ sporcular kendi 

güvenliğini sağlamak için gerekli görülen güvenlik ekipmanı nı(Kask, Dizlik ve Dirseklik 

İSTEĞE BAĞLIDIR) kullanacaklardır.  

 

(7) Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar: 

7a) Katılacakları yarışma için İl Müdürlükleri tarafından talimatlara uygun olarak tanzim 

edilmiş olan Katılım belgesinde isimlerinin yer alması, (İl Müdürlüklerinden harcırah 

alabilmek için zorunludur) 

7b) Kategorilerin yaş sınırları içinde olması, 

7c) Lisanslarının yarışmaların yapılacağı sezon için vize edilmiş olması, 

7d) Yarışmalara katılacak yerli ve yabancı uyruklu tüm sporcular “Sporcu Sicil, Lisans, 

Tescil, Vize ve Transfer” talimatı ilgili hükümlerine göre yarışmalara katılabilirler. 

7e) Ödül almaya çıkan sporcular eşofmanlı – spor ayakkabılı veya müsabaka kıyafeti ile 

çıkacaklardır. 

 

(8) Serilerin Belirlenmesi: 

8a) Yarışmacıların sırayla serilerine başlaması için; Tertip Kurulu tarafından Teknik 

Toplantıda kura çekilerek ya da bu işi yapmaya uygun bir bilgisayar programı kullanılarak 

yapılır.  

8b) Teknik toplantıda kuraya dahil edilmeyen sporcular yarışmaya katılamazlar.  



8c) Teknik toplantıda kuraya dahil edilip yarışmaya katılmayan sporcular daha sonra 

yapılacak yarışma turlarına katılamazlar. 

 

(9) Antrenör, Sporcu, Hakem, Personel ve Diğer Görevli Ücretleri: 

9a) Yarışmada dereceye giren ilk 16 sporcuya (8 kadın 8 erkek) ödeme yapılacaktır.  

9b) Dereceye giremeyen sporcuların ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri İl Müdürlüklerince 

veya kendi imkanlarınca karşılanabilir. 

9c) Yarışmaya KAFİLE BAŞKANI veya İDARECİ olarak katılanlara; 

-Yarışmaya 1 ile 5 sporcu arasında katılım sağlanması durumunda 1 antrenör ve 1 idareci, 

-Yarışmaya 6 ile 10 sporcu arasında katılım sağlanması durumunda 2 antrenör ve 1 idareci, 

-Yarışmaya 11 ile 15 sporcu arasında katılım sağlanması durumunda 3 antrenör ve 1 idareci, 

Seyahat Yönergesi’ne istinaden makamın uygun görmesi halinde Harcırah Kanunu’na göre 

yol, iaşe ve ibate giderleri ödenebilir. 

 

(10) Diğer Hususlar:  

10a) Yarışma etaplarında ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir, 

şampiyonalarda ilk 3 dereceye giren sporculara ise kupa ve madalya verilecektir. 

10b) Yarışma aralarında düzenlenecek olan BEST TRICK (En iyi hareket, High Ollie/En 

Yüksek Sıçrama, Long Ollie/Uzun Atlama gibi) yarışmalarına YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN 

YALNIZCA LİSANSLI SPORCULAR koruma ekipmanları talimatına uygun olarak 

katılabilecektir.  

10c) Federasyon olarak düzenlenen tüm yarışmalarda güvenlik tedbirleri nedeniyle o günkü 

yarışmaya katılan lisanslı sporcuları dışında lisansı olsa dahi diğer tüm sporcular (lisanslı-

lisanssız kaykay, paten, bisiklet, scooter vb kaykay parkında icra etmeye uygun diğer 

sporlarla ilgilenen kişiler/sporcular) yarışma alanını kullanamayacaklardır. İzinsiz girdikleri 

takdirde ve olasılıklar dahilinde oluşabilecek herhangi bir kaza ve/veya yaralanma-sakatlanma 

durumunda tüm mesuliyet sporcunun kendisine ait olacaktır. Bu kişiler/sporcular yalnızca 

izleyici olarak genel etkinlik alanında bulunabileceklerdir. 

10d) Yarışmaya katılan tüm sporcuların; yarışmayı yöneten Tertip Kurulu Üyeleri, Başhakem 

ve Hakem Heyeti, Yarışma Sunucusu, Türkiye Kaykay Federasyonu'nu temsil eden Resmi 

Görevliler ile Federasyon Yönetim Kurulu ve Diğer Kurul Üyeleri'nin talimat ve uyarılarına 

uymaları zorunludur.  

10e) Yarışmaya katılan tüm sporcuların; alanda yer alan güvenlik görevlilerinin uyarılarına 

uymaları zorunludur.  

10f) Yarışma öncesinde, yarışma sırasında ve yarışma sonrasında yarışmayla ilgili çekilen 

görüntüler (fotoğraf ve video) resmi web siteleri, sosyal medya platformları, çeşitli gazete, tv, 

dergi ve açıkhava billboard gibi çeşitli mecralarda kullanılacaktır. Yarışmada çekilen 

görüntülerde gruplar halinde çekilen kalabalık(en az kişinin bulunduğu görüntüler) görüntüler 

haricindeki bireysel/kişisel görüntülerinizi (yalnızca sizin yer aldığınız görüntüler) isteğinize 



bağlı olarak yayınlatmama hakkı tarafınıza aittir. Böyle bir durumda Yarışma Tertip 

Kurulu’na yarışma öncesinde müracaat ederek bilgi vermeniz gerekmektedir. Gruplar halinde 

çekilen kalabalık görüntülerin tüm kullanım hakları ise Türkiye Kaykay Federasyonu’na ve 

Türkiye Kaykay Federasyonu ile anlaşmalı çalışan/görevli diğer 

kişilere/kurumlara/kuruluşlara/firmalara aittir. Yarışmalara katılan/katılacak her sporcu bunu 

bilir, kabul eder ve hiç bir hak iddia edemez. 

10g)  Türkiye Kaykay Federasyonu bildirim yapmaksızın; "Yarışma Talimatnamesinde, 

Yarışma Reglaman’ında, Yarışma Kurallarında, Duyurularda, Web Sitelerinde" değişiklik ve 

düzenleme yapma hakkına sahiptir.  

10h) Yarışmaya başvuru yapan tüm sporcular YARIŞMA TALİMATNAMESİ'ni ve 

YARIŞMA REGLAMAN’ını (okuduğunuz bu belge)’okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

 

(11) Reglamanda Yer Almayan Hususlar:  

Bu reglamanda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, mevcut yasa, yönetmelik, 

genelge ve uluslararası kurallara göre Türkiye Kaykay Federasyon Başkanlığı’na aittir  

 

      Sedat ÇELENK 

      Federasyon Başkanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/92560Kaykay_Yarisma_Talimati.pdf

