
 

2023 YILI TOHM SPORCU SEÇİMİ UYGULAMA ESASLARI 
 
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 
seçilecektir.  
 
TOHM Seçme Kriterleri  

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

1. Doğrudan Seçme: Tablo-1’de belirtilen Avrupa Triatlon Birliği ve Dünya Triatlon Birliği sıralamasında yer alan 
sporcular bir önceki seneye göre gelişimi, triatlon testi neticeleri ve ulusal- uluslararası müsabaka neticeleri göz 
önünde bulundurularak TOHM kadrosuna bulunduğu sıralamaya göre seçilecektir. 
 

 Uluslararası Triatlon Birliği / Elitler (+20 yaş) Avrupa Triatlon Birliği / Elitler (+20), Gençler (16-19) 

 Olimpik 
Sıralama 

Dünya Triatlon 
Serisi Sıralaması 

Dünya 
Sıralaması 

Avrupa 
Sıralaması (Elit) 

Avrupa Kupası 
Sıralaması (Elit) 

Gençler Avrupa 
Sıralaması 

Kız 
Listeye 
girmek 

Listeye girmek 
400 

75 50 30 

Erkek 
Listeye 
girmek 

Listeye girmek 400 75 50 30 

Tablo 1: Uluslararası sıralama 
 

2. Aşamalı Seçme: 

a. Yıl içerisinde yapılan Triatlon Testlerinden (TOHM testi dahil) en az 3’üne katılmış olmak 

b. Bu testler sonunda Milli Takım C Barajını (yüzme: 65, Koşu 65 ve toplam 150 puan) en az iki kere geçmiş 
olmak 

c. Yılsonu Triatlon Şampiyonası ferdi sıralamada Tablo 2’de yer alan sıralama içerisinde yer almak 

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 
  

M3-A Yıldız (15 yaş) Yıldız (16 yaş) Yıldız (17 yaş) Genç-B 
(16-17 yaş) 

Genç-A 
(18-19 yaş) 

Elit 
(20 yaş) 

Sıra 10 10 10 10 10 10 10 

Tablo 2: Yıl Sonu Ferdi Sıralama 
 
Seçme şartlarını sağlayan sporcular Türkiye Triatlon Şampiyonası Yıl Sonu Sıralamasına göre sıralanır ve komisyon kararı 
ile kontenjan dahilinde TOHM projesine dahil edilirler. 
 
Not 1: TOHM Projesine dahil edilen sporcular Federasyon tarafından düzenlenen tüm triatlon testlerine, müsabakalara ve 
düzenlenecek ek performans testlerine katılması zorunludur. Mevcut şartları sağlamayan sporcuların TOHM ile ilişiği 
kesilecektir.  
Not 2: İşbu seçme şartları yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. 


