
KERPETEN KADEMELİ EL YAYI SEVİYE ONAYLAMA 

AMAÇ 

 Seviyenizi arşivlemek 

 Seviye ilerleyişinizi gözlemlemek 

 Kavrama topluluğu içinde benzer ve/veya ileri seviye sporcuları tanımak   

 Veri tabanı oluşturarak kavrama sporuna ve topluluğa katkı sağlamak 

KURALLAR 

Şekil Kuralları 

1. Kerpeten özgün şeklinde olmalıdır, değişikliğe uğramış olmamalıdır. Gerekli 

görüldüğü takdirde aşağıdaki ölçüler talep edilebilir;  

a. Kabza çapı  

b. Kabza boyu 

c. Kabza arası açıklığı 

d. Çatal Boyu 

e. Çatal Açıklığı 

2. Kırmızı yay kullanılmalıdır, şekli bozulmuş veya ısıya maruz kalmış olmamalıdır. 

Gerekli görüldüğü takdirde aşağıdaki ölçüler talep edilebilir;  

a. Tel Çapı 

b. Sarım çapı 

c. Sarım sayısı 

3. Kabza uzatması takılı olmamalıdır. 

4. Kabzaya herhangi bir sargı uygulaması yapılmamalıdır 

5. Pudra, magnezyum tozu kullanımı serbesttir. 

Kapatma Kuralları 

1. Serbest el Kerpeteni avuç içinde konumlandırmak için kullanılabilir  

2. Kapatma başlangıç konumu kredi/ATM kartı genişliğinden daha dar olmamalıdır,  

3. Başlama esnasında kart serbest el vasıtası ile kabzalar arasından geçirilerek 

hakeme/kameraya kabul edilebilir bir başlama pozisyonu olduğunu göstermelidir 

4. Kartın çıkarılması esnasında, serbest el Kerpetene temas etmemelidir. 

5. Kapatma esnasında, serbest el en az 30cm el yayından uzak olmalıdır. 

6. Kapatmayı gerçekleştiren el ve ön kol, el yayı haricinde hiçbir şeye temas 

etmemelidir. 

7. Tüm kapatma hakem/kamera tarafından açık bir şekilde görülür olmalıdır. 

8. Kapatma esnasında Kerpetenin yay kısmı yukarı doğru bakmalıdır. 

9. Kapatmanın geçerli olması için kabzalar birbirine tam temas etmelidir. 

 

 

 

 



Video Onaylama Kuralları 

1. Çentikler kapatma öncesi ve/veya sonrası kameraya açık bir şekilde gösterilir. 

 
 

2. Kayıt esnasında herhangi bir kesinti olmamalıdır. 

3. Kayıt esnasında el yayı şüpheye mahal olacak şekilde görüntü dışına çıkarılmamalıdır. 

4. Video onaylama esnasında kabzaların birbirine temasını gözlemleyebilmek için bant 

uygulaması yapılmalıdır. 

 

 

5. Bant olarak tercihen açık renkli elektrik bandı kullanılabilir. 

 
 

6. Bant yaklaşık kabza çevresinin yarısı uzunluğunda kesilir. 

 



 

7. Bant Kerpetenin pürüzsüz kabzasının iç tarafına tek kat yapıştırılır. 

 
 

8. Video esnasında kabzaya yapıştırılan bant kameraya gösterilir. 

 
 

9. Kapatma esnasında kabzalar arası tam temas gerçekleşti ise bant üzerinde tırtırlı 

kabzanın deseni noktalar şeklinde gözükecektir. 

 
10. Bant üzerinde oluşan bu noktalar da kameraya gösterilmelidir. 



 
11. İsteğe bağlı olarak yaş, kilo, boy, meslek, idman şekli ve hedefleri belirtilebilir.  

12. Onay videosu tercihen kişisel instagram sayfası veya topluluk whatsapp grubu 

üzerinden yapılabilir. 

 


