
 

 

MİLLİ TAKIM SEÇME PROSEDÜRÜ (2019 SEZONU) 
 
YILDIZLAR KATEGORİSİ (15-17 YAŞ) 
 
2019 yılı içerisinde Gençler kategorisinde; 2002, 2003 ve 2004 doğumlu sporcular için 2 uluslararası müsabaka 
planlanmıştır: 
 

- 20-23 Haziran 2019 tarihleri arasında ETU Triathlon Youth European Şampiyonası (Kitzbühel / Avusturya) 
- 18-19 Ağustos 2019 tarihlerinde Balkan Şampiyonası (İstanbul / Türkiye) 

 
a. ETU Triathlon Youth European Şampiyonası (Kitzbühel / Avusturya) seçmesi 25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

Yarı Demir Adam müsabakası içerisinde Gelibolu’da yapılacaktır. 
 

Müsabaka: 
 Yüzme:  400 M 

Bisiklet: 10 KM 
Koşu: 2500 M olarak yapılacaktır. 

 
Değerlendirme: 
Resmi müsabaka sonrasında teknik kurul tarafından kadın / erkek (performans testleri ve müsabaka dikkate 
alınarak) aday kadro seçilecek, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjan uyarınca milli 

takım kadrosu açıklanacaktır. İlk 6 sporcunun harcırahı TTF tarafından karşılanacaktır. 
 

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

- Birinci Aşama: 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Didim’de yapılacak Türkiye Triatlon Müsabakasında Yıldızlar 
kategorisinde kadın/erkek ilk 8’e giren sporcular ve Performans 3 testine göre ilk 8 dışında kalan her yaştan ilave 
en iyi 2 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: 400 M havuzda (sabah) 
Bisiklet: 10 KM (draft yasak) 
Koşu: 3000 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: 13-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ünye’de ve 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Eğirdir’de 
yapılacak Türkiye Triatlon müsabakasında Yıldızlar 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. 



 

 
Not: Aday kadroda takip edilen sporcuların yaşanabilecek olumsuzluklarda (bisiklet arızası, kaza, hastalık, 
sakatlık vb.) teknik kurul taktiri ile yeniden değerlendirmeye alınacaklardır. 
 

 


