
PERFORMANS TESTLERİ GENEL AÇIKLAMALAR 
 
Teknik kurul tarafından belirlenen performans test takvimi ve testlerin amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
 
Ad  Tarih   Yeri     Amacı 
Test 1  21-29.12.2019  10'un üzerinde katılımcısı olan iller Gelişim kampı *, milli takım baraj testi 
Test 2  14-22.03.2020  10'un üzerinde katılımcısı olan iller Milli takım baraj testi 
Test 3  22-28.06.2020  Muhtelif 1 il    Milli takım baraj testi 
Test 4  19-25.10.2020  TOHM illeri    TOHM baraj testi 
 
* Test 1 ve Test 2 arasında kalan tarihlerde milli takım müsabaka katılımı olması durumunda baraj testi olarak kabul 
edilecektir. 
 
Yaşlar karşılığı olan performans testi mesafeleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

- 12-13 yaş: 200 metre yüzme, 1000 metre koşu 
- 14-15 yaş: 200 metre yüzme, 1000 metre koşu 
- 16-17 yaş: 400 metre yüzme, 1500 metre koşu 
- 18-19 yaş: 400 metre yüzme, 3000 metre koşu 
- 20+ yaş: 800 metre yüzme, 5000 metre koşu 

 
Testler il temsilcileri ve teknik kurul vasıtasıyla il müdürlükleri ile koordine edilerek kendi illerinde yapılacaktır. 
 
İl temsilcileri ilinde bulunan ferdi ve takım sporcusu olmak üzere 12 yaş ve üzeri tüm sporcuların tespitini yaparak test 
tarihi ve yeri hususunda sporcu / antrenör ve kulüplere bilgilendirme yapacaktır. Teste katılmayanların mazeretleri 
alınarak, test çizelgesinde sporcunun teste katılmadığı belirtilecektir. 
 
İl temsilcileri tarafından testlere katılacak sporcu sayıları, ihtiyaç duyulan hakem sayısı ve testin kesinleştirilmiş tarihi 
Türkiye Triatlon Federasyonu'na test tarihinden en az bir hafta önce bildirecektir. 
 
Test sonuçları testlerin bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde federasyona gönderilecek ve Türkiye Triatlon 
Federasyonu tarafından yayınlanacaktır. 
 
Faaliyet takviminde yer alan milli takım gelişim kampı ve katılım gösterilmesi planlanan uluslararası yarışların baraj 
testi niteliğinde olan Performans 1 ve Performans 2 testlerine katılım sporcunun milli takımda görev alabilmesi için 
zorunludur. Aynı zamanda sporcularımızın ve antrenörlerimizin mevcut durumlarını görmeleri ve planlamalarını 
yapmaları açısından önem arz etmektedir. 
 
Performans Testi 1: 
 
Aralık ayında yapılacak olan Test 1 sonuçlarına göre belirlenen kontenjan dâhilinde barajı geçen sporcular 2019 sezonu 
yılsonu puan sıralaması da göz önünde bulundurularak yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek milli takım gelişim kampına 
davet edilecektir. 
 
Kategorilere Göre Kamp Kontenjanları: 
 

- Elitler: Erkek 3 / Kadın 3 
- Gençler: Erkek 4 / Kadın 4 
- Yıldızlar: Erkek 4 / Kadın 4 
 

Performans Testi 2: 
 
Mart ayında yapılacak Test 2 sonuçlarında A ve B barajı geçen sporcular arasından yarışma sonuçları da göz önünde 
bulundurularak milli takım belirlenecek ve bu sporcuların uluslararası yarışmalara katılımı sağlanacaktır. 
 
 
 



Performans Testi 3: 
 
Test 3 muhtelif bir ilde özellikle milli takım barajını ilk testte geçememiş fakat geçen zamanda barajı geçecek seviyeye 
geldiğini düşünen sporcular için düzenlenecektir. Bu teste katılım zorunlu değildir. 
 
Performans Testi 4: 
 
Test 4, TOHM projesi kapsamında yer alan illerde düzenlenecektir. TOHM projesinde yer alan ve TOHM Komisyonu 
tarafından değerlendirmeye alınmak isteyen, ilgili illerde ikamet eden sporcuların teste katılması zorunludur. 
 
Faaliyet takvimi, milli takım faaliyet takvimi ve milli takım seçme prosedürü aralık ayında yerel yönetimlerle yapılacak 
protokoller sonrası açıklanacaktır. 
 


