
 

MİLLİ TAKIM SEÇME PROSEDÜRÜ (2019 SEZONU) 
 

GENÇLER KATEGORİSİ (16-19 YAŞ) 
 
2019 yılı içerisinde gençler kategorisinde 2000, 2001, 2002 ve 2003 doğumlu sporcular için 6 uluslararası müsabaka 
planlanmıştır. 
 
1. 8-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Dnipro ETU Gençler Triatlon Avrupa Kupası Dnipro - Ukrayna - TAMAMLANDI 
2. 13-14 Temmuz 2019 tarihinde ETU Gençler Triatlon Avrupa Kupası Tiszaujvaroş –Macaristan (ETU ilave kontenjanı için 
başvuru yapıldı)  
3. 03-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Balkan Şampiyonası / İstanbul - Türkiye 
4. 07-08 Eylül 2019 tarihleri arasında ETU Gençler Triatlon Avrupa Kupası / Bled - Slovenya 
5. 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Gençler Triatlon Avrupa Kupası / Sırbistan / Belgrad (TOHM)  
6. 05-06 Ekim 2019 tarihleri arasında ETU Gençler Triatlon Avrupa Kupası / Alanya - Türkiye 
 
A. 14 Temmuz 2019 ETU Triatlon Avrupa Şampiyonası - Tiszaujvaros - Macaristan: Seçmesi 28-30 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Didim’de yapılacaktır. 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye Triatlon Federasyonu Teknik Kurulu tarafından; seçme testi-1, Alanya triatlon müsabakası ve performans testleri 
(1-2-3) genel değerlendirilmesi yapılarak sadece genç erkekler kategorisinde katılım planlanmıştır. Ancak seçme 
müsabakası sonrası seçilecek iki erkek sporcuya çok yakın derece gösteren sporcu olması durumunda ETU’ya ilave 
sporcu teklifi yapılacaktır.  
 
B. 03-04 Ağustos 2019 Balkan Şampiyonası / İstanbul - Türkiye: Seçmesi  üç aşamalı olarak yapılacaktır.  
 
Birinci Aşama : 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Didim’de yapılacak Türkiye Triatlon müsabakasında gençler 
kategorisinde kız / erkek ilk 8’e giren ve Performans Testi-3’e göre ilk sekiz dışında kalan her 16-17 ve 18-19 yaş 
kategorilerinde en yüksek puanı alan ilave iki sporcu ile birlikte toplam 12 sporcu belirlenecektir. 
İkinci Aşama : 5 Temmuz 2019 tarihinde Balıkesir’de (muhtemel) birinci aşamadan gelen sporculara seçme testi 
yapılacaktır. 
 
SEÇME TESTİ 
 
Yüzme : 750 m havuzda sabah  
Bisiklet : 20 km (draft yasak) 
Koşu : 5000 m (tartanda) ardı ardına birleşik olarak öğleden sonra yapılacaktır. Sporcuların toplam süreleri 
hesaplanacaktır. 
   
Test sonrasında erkek / kız ilk 6 sporcunun harcırahı verilecektir. 
 
Üçüncü Aşama : 13-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Eğirdir de yapılacak Türkiye Triatlon müsabakasında gençler 
kategorisinde elde ettikleri zaman dereceleri alınacaktır. 
 
NOT: Avrupa Gençler müsabakasına (Macaristan) katılan ve bu sebeple Eğirdir müsabakasına katılamayan sporcular ile 
ilgili değerlendirme teknik kurul tarafından yapılacaktır. Balkan şampiyonası ve barajı geçmeleri halinde Blad-Slovenya 
takımının oluşturulmasında öncelik bu sporculara verilecektir. 
 



 

DEĞERLENDİRME 
 
İkinci aşama seçme testi derecesinin (süre) %40’ı  
Üçüncü aşama resmi müsabakanın %60’ı 
 
…alınarak sporcular derecelerine (süre) göre sıralandırılacaktır. Milli takıma Gençler kategorisinde 5 Kız/ 6 erkek, sporcu 
seçilecektir. 
 
Not: Milli takıma seçilen 16-17 yaş grubundaki genç sporcular, teknik kurul tarafından yapılacak değerlendirme 
neticesinde milli takımın daha başarılı sonuçlar elde etmesi maksadıyla yıldız kategorisinde seçilen takıma ilave olarak 
yıldızlar kategorisinde   yarıştırılabilir. 
 
C. 7-8 Eylül 2019 Avrupa Kupası Gençler Müsabakası / Bled - Slovenya: Seçmesi, Balkan şampiyonası için uygulanan 
seçme prosedürü esasları doğrultusunda ve  Seçme-2 testinde belirlenen yüzme - koşu baraj sürelerini geçen sporcular 
içerisinden iki kız / erkek asil kadro olarak belirlenecektir. Ayrıca barajı geçen sporculardan en iyi bir sporcu daha ETU ye 
teklif edilerek kabul edilmesi durumunda götürülmesi sağlanacaktır. 
 
D.  22 Eylül 2019 Avrupa Kupası Gençler / Belgrad - Sırbistan: Müsabakaya TOHM bünyesinde olan gençler 
kategorisindeki sporcular  ile katılım gerçekleştirilecektir. 
 
E. ETU Avrupa Kupası Müsabakası / Alanya - Türkiye: Seçmesi doğrudan tek müsabaka  olarak 24-25 Ağustos tarihinde 
Zonguldak’ta (muhtemel) yapılacaktır. Müsabaka neticesinde 6 Kız / Erkek sporcu belirlenerek A takımı oluşturulacaktır.  
Bu sporcular dışında yıl sonu genel sıralama ve performans testleri uyarınca 4 Kız / Erkek sporcu da B takımı olarak 
belirlenecektir. ETU kontenjanı uyarınca önce A takımının, ilave kontenjan verilmesi durumunda B takımının kaydı 
yapılacaktır. 
 
Not: Aday kadroda takip edilen sporcuların federasyon tarafından gönderilen yurt dışı başka müsabakalarda olmaları, 
bunun yanında yaşanabilecek olumsuzluklarda (bisiklet arızası, kaza, hastalık ve sakatlık vb.) teknik kurul taktiri ile 
yeniden değerlendirmeye alınacaklardır. 
 
BİREYSEL ULUSLARARASI MÜSABAKALARA KATILIM PROSEDÜRÜ 
 
Sporcuların bireysel olarak yurt dışı müsabakalarına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birisini 
sağlaması gerekmektedir. 
 
1. PERFORMANS-3 testinden;  
Kadınlar : Genç-A kategorisi (18-19 yaş) ve Genç-B kategorisi (16-17 yaş) 
Yüzme  : 65 puan 
Koşu  : 65 puan 
Erkekler : Genç-A kategorisi (18-19 yaş) ve Genç-B kategorisi (16-17 yaş) 
Yüzme  : 65 puan 
Koşu  : 65 puan 
 
2. SEÇME-2 testinden;  
Teste birinci gelen sporcunun %3 ü zaman dilimine giren sporcular  
3. Resmi müsabakalardan birinde kendi kategorisinde ilk altı sıralamanın içinde olma kaydıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2019 
tarihine kadar milli takımın katıldığı yarışlar hariç uluslar arası müsabakalara ferdi olarak kendi imkanları ile katılabilirler. 
Bu sporculara Millilik belgesi verilmez. 


