
 

 

MİLLİ TAKIM SEÇME PROSEDÜRÜ (2019 SEZONU) 
 
GENÇLER KATEGORİSİ (16-19 YAŞ) 
 
2019 yılı içerisinde Gençler kategorisinde; 2000, 2001, 2002 ve 2003 doğumlu sporcular için 4 uluslararası müsabaka 
planlanmıştır: 
 

- 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde Dnipro ETU Sprint Triatlon Avrupa Kupası (Dnipro / Ukrayna) 
- 18-19 Ağustos 2019 tarihlerinde Balkan Şampiyonası (İstanbul / Türkiye) 
- 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Avrupa Kupası Gençler Müsabakası (Bad / Slovenya) 
- 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde ETU Avrupa Kupası (Alanya / Türkiye) 

 
a. ETU Sprint Triatlon Avrupa Kupası (Dnipro / Ukrayna) seçmesi üç aşamalı olarak yapılacaktır: 

 
- Birinci Aşama: 16-24 Şubat ve 23-31 Mart 2019 tarihlerinde illerinde 2 performans testi yapılacak ve bu iki testin 

ortalaması alınacaktır. Testlerde 16-17 yaş grubunda ve 18-19 yaş grubunda ayrı ayrı sıralama yapılacak ve 
teknik kurul tarafından her kategoride 10’ar sporcu belirlenecektir. 
 

- İkinci Aşama: 13 Nisan 2019 tarihinde birinci aşamadan gelen sporculara (10 kadın/erkek) seçme testi 
yapılacaktır. (Testin yapılacağı yer, test tarihinden bir ay önce ilan edilecektir.) 

 
Seçme Testi: 

 Yüzme:  750 M havuzda (25/50 m, sabah) 
Bisiklet: 20 KM (draft yasak) 
Koşu: 5000 M (tartanda) ardı ardına birleşik olarak (bisikletle ardı ardına) öğleden sonra yapılacaktır. Sporcuların 
toplam süreleri hesaplanacaktır. 
Test sonrasında kadın / erkek ilk 6 sporcunun harcırahı verilecektir. 

 
- Üçüncü Aşama: 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Gazipaşa’da yapılacak Türkiye Triatlon Müsabakasında Gençler 

kategorisinde elde ettikleri zaman dereceleri alınacaktır. 
 

Değerlendirme: 
İkinci aşama seçme test derecesinin (süre) %30’u, 
Üçüncü aşama resmi (Gazipaşa) müsabakanın (süre) %70’i 
…alınarak kadın / erkek derecelerine (süre) göre sıralandırılacaktır. Teknik kurul tarafından aday kadro 
belirlenecek, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjan uyarınca milli takım kadrosu 
açıklanacaktır. 

 
b. Balkan Şampiyonası (İstanbul / Türkiye) seçmesi üç aşamalı olarak yapılacaktır: 

 
- Birinci Aşama: 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Didim’de (muhtelif) yapılacak Türkiye Triatlon Müsabakasında 

Gençler kategorisinde kadın/erkek ilk 8’e giren ve Performans 3 testine göre ilk 8 dışında kalan her Genç-A ve 
Genç-B kategorilerinde ilave iki sporcu belirlenecektir. Bu müsabaka esnasında milli takım adına yurt dışında 
yarışmada bulunan sporcular doğrudan ikinci aşama seçme testine katılacaklardır. 

- İkinci Aşama: 29 Haziran 2019 tarihinde birinci aşamadan gelen sporculara seçme testi yapılacaktır. (Testin 
yapılacağı yer test tarihinden bir ay önce ilan edilecektir.) 

 
 



 

 
Seçme Testi: 
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 kadın/erkek ilk 6 sporcunun harcırahı verilecektir. 
 

- Üçüncü Aşama: 13-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ünye’de ve 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Eğirdir’de 
yapılacak Türkiye Triatlon müsabakasında Gençler kategorisinde elde ettikleri zaman dereceleri alınacaktır. 

 
Değerlendirme: 
İkinci aşama seçme testi derecesinin (süre) %30’u, 
Üçüncü aşama resmi (Ünye %40 ve Eğirdir %60) müsabakalarının (süre) %70’i 
…alınarak sporcular derecelerine (süre) göre sıralandırılacaktır. Teknik kurul tarafından aday kadro belirlenecek, 
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjan uyarınca milli takım kadrosu açıklanacaktır. 
 

c. Avrupa Kupası Gençler Müsabakası (Blad / Slovenya) seçmesi, Balkan Şampiyonası için belirlenen sporcular 
arasından Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjana uyarınca milli takım kadrosu 
açıklanacaktır. 
 

d. ETU Avrupa Kupası (Alanya / Türkiye) seçmesi iki aşamalı olarak yapılacaktır: 
 

- Birinci Aşama: 3-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Eğirdir’de yapılacak Türkiye Triatlon Müsabakasında Gençler 
kategorisinde elde ettikleri zaman dereceleri alınacaktır. 

- İkinci Aşama: 15-16 Eylül 2019 tarihleri arasında Kuşadası’nda yapılacak Türkiye Triatlon Müsabakasında Gençler 
kategorisinde elde ettikleri zaman dereceleri alınacaktır. 

 
Değerlendirme: 
Birinci aşama resmi müsabakası (Eğirdir) derecesinin (süre) %40’ı, 
İkinci aşama resmi müsabakası (Kuşadası) derecesinin (süre) %60’ı 
…alınarak teknik kurul tarafından tüm sezonun değerlendirilmesi de dikkate alınarak sporcular aday kadroya 
seçilecek, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjan uyarınca milli takım kadrosu 
açıklanacaktır. 
 
Not: Aday kadroda takip edilen sporcuların yaşanabilecek olumsuzluklarda (bisiklet arızası, kaza, hastalık, 
sakatlık vb.) teknik kurul taktiri ile yeniden değerlendirmeye alınacaklardır. 
 
 

BİREYSEL ULUSLARARASI MÜSABAKALAR KATILIM PROSEDÜRÜ 
 
Seçme 1 testine katılmaya hak kazanan ve bu testte birinci sporcunun %5’i zaman dilimine giren sporcular 30 Haziran 
2019 tarihine kadar 
Seçme 2 testine katılmaya hak kazanan ve bu testte birinci sporcunun %5’i zaman dilimine giren sporcular 1 Temmuz - 
31 Ekim 2019 tarihine kadar 
 
…olan uluslararası müsabakalara (milli takımın katıldığı yarışlar hariç) ferdi olarak kendi imkânları ile katılabilirler. Milli 
takımın katıldığı yarışlar haricinde kendi imkânları ile yarışlara katılan sporculara millilik belgesi verilmez. 


