
 

OLİMPİK TAKIM SPORCU SEÇİMİ UYGULAMA ESASLARI 
 
2023 yılı itibari ile sporcuların kendi yaş kategorilerinde uluslararası sıralamalarına, yıl sonu genel sıralamalarına ve triatlon 
testlerindeki baraj derecelerine göre verilen kontenjan dahilinde sezonun tamamlanması takiben senede 1 kere olmak 
üzere belirlenecektir.  
 
Seçilen ve şartları taşıyan sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığının onayına sunulacaktır. Olimpik kadroya alınan sporcular, 
Federasyonca belirlenen kamp, antrenman vb. faaliyetlere katılmak zorundadır. Federasyonun belirlediği proje dahilinde 
Olimpik destekten faydalanabilirler. Federasyonun belirlediği Olimpik Takım antrenörleri ile çalışmak zorundadırlar. 

 
Olimpik Takım Seçme Kriterleri 
 
Her yıl sezon bitiminde Olimpik Takım sporcu seçmeleri için uygulanacak kriterler aşağıda ifade edildiği şekilde doğrudan 
seçim ve aşamalı seçim olmak üzere iki yöntem ile gerçekleştirilecektir. Seçme yöntemlerinin her ikisinde de tek başına 
sıralamaya girmiş olmak yeterli olmayıp sporcunun sezon boyunca gelişimi, triatlon testi neticeleri ve ulusal - uluslararası 
müsabaka sonuçları göz önünde bulundurulacaktır. 

 
1. Doğrudan Seçme: Dünya Triatlon Birliği sıralamasında yer alan ve Tablo-1’de belirtilen kriterleri sağlayan 

sporcular, triatlon testi neticeleri ve ulusal-uluslararası müsabaka neticeleri göz önünde bulundurularak Olimpik 
Takım kadrosuna, bulunduğu sıralamaya göre seçilecektir. 

 
 Uluslararası Triatlon Birliği / Elitler (+20 yaş) 

 Olimpik Sıralama Dünya Triatlon Serisi Sıralaması Dünya Sıralaması 

 Kız Listeye girmek Listeye girmek İlk 290 

Erkek Listeye girmek Listeye girmek İlk 350 

 
        Tablo 1: Uluslararası sıralama 

 
 

2. Aşamalı seçme: 
 

a. Yıl içerisinde yapılan Triatlon Testlerinden (TOHM testi dahil) en az 3’üne katılmış olmak (yurt dışı milli 
takım kampı ve müsabakası durumunda aranmaz) 

b. Bu testler sonunda Milli Takım A Barajını (yüzme: 75, Koşu 75 ve toplam 160 puan) en az iki kere geçmiş 
olmak 

c. Yılsonu Triatlon Şampiyonası ferdi sıralamada ilk iki sırada yer almak. Sporcu, gençler kategorisinden elit 
kategoriye geçiyorsa, Yılsonu Triatlon Şampiyonası ferdi sıralamada birinci olmak 

d. Sporcunun belgelendirilmiş heyet raporu sunması şartı ile sakatlık, sağlık sorunu, yurt dışı Milli Takım 
müsabakası veya kampı nedenlerden dolayı sene sonu sıralamasına girememesi durumunda yıl içerisinde 
katıldığı resmi müsabakalardan en az iki tanesinde kategorisinde ilk üç dereceyi almak 

e. Mevcut sporculara ilave olarak olimpik kadroya girecek sporcuların destekten faydalanma hususu 
öncelikle TTF Yönetim Kurulunda alınacak karar neticesinde GSB’lığı onayına sunulacak, onaylanmasını 
müteakip kadroya alınacaktır. 

 

 

 



 

 

Programdan Çıkarılma Kriterleri 
 

a. Herhangi bir şekilde Milli Takımın büyüklüğüne yakışır şekilde davranmayarak, Türk Bayrağını rencide edici 
davranışlarda bulunmak 

b. Sakatlanması durumunda; sporcunun antrenörü tarafından TTF bilgilendirilecek, ciddiyeti durumuna göre TTF 
Sağlık kurulu tarafından rapor hazırlanacaktır. Bu rapora göre, destek sisteminden yararlanması hususu 
değerlendirilecektir. 

c. Yukarıda belirlenen performans kriterlerini karşılamayacak şekilde form düşüklüğüne girmek ve bunu 6 (altı) 
ay içerisinde form durumunu yükseltememek 

d. Federasyonca, belirlenen antrenör/eğitici kondisyoner vb.  resmi çalıştırıcılar haricindeki üçüncü şahıslarla temasa 
geçtiği ve çalışmalarında değişiklik yaptığı tespit edildiği takdirde 

e. Yasaklı madde kullanıldığı tespit edildiği durumda 

a. Federasyona bilgi vermeden sponsorluk anlaşması yaptığının tespit edilmesi durumunda 
 

Önemli Not: Sporcu federasyonun olimpik projesine dahil olup ve bu projeden kendi isteğiyle ayrılması durumunda 
başlangıçtan ayrılana kadar kendisine federasyonca yapılan her türlü masrafı en geç 6 (altı) ay içerisinde yasal faiziyle 
ödeyecektir. 
 


