
 

 

ELİTLER, GENÇLER VE YILDIZLAR KATEGORİSİ 
MİLLİ TAKIM SEÇME TESTİ-2 TALİMATI 

  
“Türkiye Triatlon Federasyonu 2019 faaliyet planında yer alan elitler, gençler ve yıldızlar kategorisi Balkan 
Şampiyonası ile ETU gençler sprint mesafe triatlon Avrupa Kupası Bled - Slovenya milli takım seçme testi birinci 
aşaması, 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.”   
  
Teste katılmaya hak kazanan sporcu isim listeleri Didim müsabakası sonrası federasyon resmi sitesinde ilan 
edilecektir. İlan edilen sporcular teste katılım sağlamak için durumlarını 3 Temmuz 2019 saat 17.00’ye kadar kayıt 
formunu doldurmaları gerekmektedir.  Belirtilen gün ve saate kadar listede ismi olup, kayıt formunu doldurmamış 
sporcuların kaydı alınmayacaktır. 
  

TEST BİLGİLERİ 
 

YAŞLAR YÜZME BİSİKLET KOŞU KATEGORİ 

YILDIZLAR (15-16-17 YAŞ) 400 M 2 TUR – 10400 M 2500 M YILDIZLAR 

GENÇLER (16-17-18-19 YAŞ) 750 M 4 TUR – 20800 M 5000 M GENÇLER 

ELİTLER (20 YAŞ VE ÜSTÜ) 750 M 4 TUR – 20800 M 5000 M ELİTLER 

 

TEST PROGRAMI 
 

4 Temmuz 2019 Perşembe 

Saat Program Adres 

16.00 17.00 Bisiklet Parkur Tanıtımı 
Balıkesir Üniversitesi 

Çağış Kampüsü 

 

5 Temmuz 2019 Cuma 

Saat Program Adres 

08.30 09.00 Bisiklet Parkur Tanıtımı 

Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü Atatürk 
Açık Yüzme Havuzu 

09.00 09.30 Yüzme Isınması (tüm kategoriler) 

09.30 09.45 Yıldız Erkekler Yüzme Testi 

09.45 10.00 Yıldız Kadınlar Yüzme Testi 

10.00 10.20 Genç Erkekler Yüzme Testi 

10,20 10.40 Genç Kadınlar Yüzme Testi 

10.40 10.55 Elit Erkekler Yüzme Testi 

10.55 11.10 Elit Kadınlar Yüzme Testi 

Öğle yemeği arası ve üniversiteye hareket 

15.00 16.00 Yıldız Erkekler Bisiklet + Koşu Başlangıcı (3 dk sonrası Yıldız Kadınlar) 
Balıkesir Üniversitesi 

Çağış Kampüsü 
16.00 17.30 Elitler Bisiklet + Koşu Başlangıcı (3 dk. Sonrası Elit Kadınlar) 

17.30 19.30 Genç Erkekler Bisiklet + Koşu Başlangıcı (3 dk sonrası Genç Kadınlar) 



 

 
Yarışmaya katılacak tescilli kulüpler ve ferdi sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden aldıkları onaylı isim 
listeleri ve lisanslarını, Organizasyon Kurulu’na vermek zorundadırlar. Belgesi olmayanların yarışmalarına kesinlikle izin 
verilmeyecektir. ( Balıkesir dışından gelenler için alınması gerekmektedir) 
  
Ferdi olarak katılan sporcular da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde giderek bu belgeyi almak ve beyan etmek 
zorundadır. (İl Müdürlüğü’ne ilgili yarış belirtilerek, kafile listesi talep edildiğinde; müdürlük tarafından belge 
düzenlenmektedir. Kafile kelimesi, ferdi sporcular için yanıltıcı olmasın. Ferdi katılım da bu ad ile bu belgeyi almaktadır.)  
  
▪ Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2019 yılı vizesi yapılmış olacaktır. 
▪ Bisiklet parkuru tanıtımı 4 Temmuz Perşembe günü 16.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Toplanma yeri 
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü atletizm sahasıdır. Parkur tanıtımına katılmayan sporcular parkuru biliyor olarak 
kabul edilecektir. 
▪ Yarışma kaydı 5 Temmuz 2019 tarihinde 08.30 - 09.00 saatleri arasında Atatürk Yüzme Havuzu’nda yapılacaktır.  
▪ Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir. ▪ Sporcular kendi yaş kategorilerinde 
yarışacaklardır. 
▪ Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine göre yürütülecektir. 
▪ Seçme testine Didim müsabakası ve Performans 3 testi sonuçlarına göre sporcular Teknik Kurul tarafından belirlenerek 
davet edilecektir. Yapılacak seçme testinin (süre) %40’u kayıt altına alınacaktır. İkinci Aşama testi Eğirdir Sprint triatlonu 
müsabakasının (süre) %60’ı alınarak kadın / erkek derecelerine (süre) göre sıralandırılacaktır. 
▪ Yüzme etabı sabah ayrı olarak, bisiklet - koşu etabı öğleden sonra birleşik olarak icra edilecektir. 
▪ Yüzme Testinde her sporcu 1 kulvarda olarak ve seriler halinde yüzülecektir başlangıçlar su içinden verilecektir. (50 
m’lik havuz) 
▪ Kadın ve erkek sporcular ayrı serilerde yer alacaktır. (Elit sporcular kadın/erkek kulvar sayısı yeterli olması durumunda 
tek seride yarıştırılabilecektir) 
▪ Kadın ve erkek sporcuların kulvar ve serileri seçme testi-1 ve performans testi-3 yüzme sonuçlarına göre yavaş seriden 
hızlıya doğru sıralanacaktır. 
▪ Bisiklet ve Koşu Başlangıcı değişim alanı dışında belirlenen çizgiden ayakkabısız, kasksız ve gözlüksüz olarak yapılacaktır. 
▪ Bisiklet+Koşu çıkış zamanı ilk başlangıç yapan sporcu (0) sıfırdan başlayarak 1 dk ara ile verilecektir. Sporcunun çıkış 
sıralamasına göre süre farkı sonuç süresinden çıkartılacaktır.  
▪ Sporcuların çıkış sıralamaları yüzme bitiriş sıralamalarına göre en iyi yüzen sporcudan yavaşa doğru sıralanacaktır.  
▪   Bisiklet+ Koşu başlangıç sırası yıldız erkek, yıldız kadın, elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın olarak yapılacaktır. 
▪ Bisiklet etabında draft yasaktır. Koşu etabı stadyumda tartan pisttedir. 
▪ Draft Cezası birinci uyarı 1dk ceza, ikinci uyarı diskalifiye şeklinde uygulanacaktır. Sporcular bisiklette birbirlerine 10m 
aradan fazla yaklaşamaz. Önündeki sporcuyu geçmek isteyen yarışmacı hızlanarak 20sn içinde öndeki sporcuyu 
geçmelidir, önde yakalanan sporcu arkadan sporcu yakaladığında pedal keserek yakalayan sporcunun 10m gerisine 
geçmek zorundadır. Eğer tekrar öne geçmek isterse 20 sn içinde geçmelidir.  
▪ Teknik kurul tarafından aday kadro belirlenecek, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenecek kontenjan 
uyarınca milli takım kadrosu açıklanacaktır. 
▪  Olası aksilik, hastalık vb. olağan dışı durumlar değerlendirilerek teknik kurul isim ekleme ve çıkartma hakkına sahiptir.  
▪ Bled - Slovenya gençler seçmesinde ayrıca yüzme ve koşu zamanlarına göre baraj derecesi uygulaması yapılacak, baraj 
derecelerini geçen sporcular tespit edilerek Eğirdir Triatlonu sonrasında milli takım teşkil edilecektir.  
  

YARIŞMA KOMİSYONU  
  
Mert Onaran / Teknik Kurul Başkanı    Erdun Işık / Teknik Kurul Üyesi 
Zülfü Karabulut / Teknik Kurul Üyesi  İlker Sezen / Teknik Kurul Üyesi 
Zekeriya Yücetürk / Teknik Kurul Üyesi  Rahman Gökhan Baykara / Başhakem 
 



 

 

GÜVENLİK 
 
▪ Her yarışmacı uygunluğu ITU tarafından belirlenen kurumlarca onaylanmış kask takacak, kaliteli materyalden yapıldığını 
garanti eden markalı malzemeler kullanacaktır. (El yapımı kaska müsaade edilmeyecektir.) 
▪ Yarışma bisiklet etabında zamana karşı bisiklet, zamana karşı kask ve aero bar yasak (standartlara uygun kısa aero bar 
sadece Elit ve Genç kategorileri için serbesttir, diğer tüm kategorilerde her türlü aero bar yasaktır.) 
 

  
 
Kısa Aero bar sadece Elit ve Gençler için standartlara uygun olduğu takdirde geçerlidir.  
  
▪ Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana gelebilecek kaza, hasar ve benzeri 
olaylardan federasyonumuz (Organizasyon Kurulu) sorumlu değildir. 
▪ Yarışmaların Koşu, bisiklet etaplarının sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik, Kaymakamlık, TC Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ile organizasyon kurulunca alınacaktır.   
  

DİĞER HÜKÜMLER  
  
▪ Yarışmalarda görev alacak hakemler ile kulüp, ferdi sporcularının izinleri bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’nden alınacaktır. 
▪ Tüm sporcular ITU’nun belirlediği yarışma kurallarını bilmek ve uygulamak yarışmacılara, hakemlere, görevlilere ve 
izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden kaçınmak zorundadır. 
▪ Organizasyon öncesinde ön görülemeyen ve organizasyonun daha emniyetli yürütülmesi için gerekli olan değişiklikler 
yarışma komisyonunun görüşü alınarak Organizasyon Komitesi tarafından teknik toplantıda açıklanacaktır. 
▪ Yarışmada üniforma kuralları uygulanacaktır. Milli forma ile yarıştırılmayacaktır. ITU üniforma kurallarına uymak 
zorunludur. 
▪ Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı ve adına görev yapacak "Yarışma 
Komisyonu" yetkilidir. Yarışmalar Balıkesir’de yapılacaktır.  
 

İTİRAZLAR  
  
a. Test esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı itirazı, yarışmayı kendi bitiş 
zamanından sonra 5 dakika içinde yazılı olarak hakeme vermelidir. 
b. Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri resmi sonuçları açıklamasından sonraki 15 dakika 
içinde yapılmalıdır. 
 



 

Kulüpler, ferdi sporcular: İtirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma komisyonuna yapacaklardır. İtiraz 
bedeli federasyon mutemedine elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi durumunda ödenen ücret ilgiliye iade 
edilecek aksi durumda federasyon hesabına gelir kaydedilecektir. 

MALİ HÜKÜMLER  
  
▪ Seçme yarışları sonucunda genel sıralamada ilk 6 da yer alan sporculara (yarışma ili hariç) ve Antrenörlerine 
harcırahları TTF tarafından ödenecektir. 
▪ TSK / Jandarma Gücü sporcularına (il onayı ve kulüplerinden ödeme yapılamayacağına ait yazı getirirlerse ödeme 
yapılacaktır) harcırah ödenmeyecektir. 
▪ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olurunda ismi bulunmayan sporcu ve antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. 
▪ 2019 yılı vizesi bulunmayan antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. 
▪ Yarışmalarda yasal harcırahı hak edemeyen sporcuların harcırahı, uygun görüldüğü takdirde Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerinin ilgili bütçesinden ödemeleri yapılabilir.    
▪ Yapılacak değişiklikler yarışma reglamanlarında yer alacaktır.    
  

KOORDİNASYON  
  
Ali Özgür Eriş Asbaşkan (Tel: 506 3238472) 
Serkan Şimşek / As Başkan (Tel: 0555 253 0407) 
Mert Onaran / Teknik Kurul Başkanı (Tel: 0505 360 2863)  
  

 
*** 

 
 

YARIŞMAYA KATILACAK TÜM KULÜPLERE, ANTRENÖRLERE VE SPORCULARA DUYURULUR! 
 

Yayın Tarihi: 2.7.2019 
 

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı, 
tüm sporculara, antrenörlere ve kulüplere başarılar diler. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 


