TRİATLON BARAJ - TEST PROSEDÜRÜ
A.

AMAÇ

Türkiye Triatlon Federasyonunca sezon içerisinde sporcuların performanslarını sürekli takip etmek ve
uluslararası müsabakalara katılım baraj derecelerinin geçilmesi amacıyla triatlon testi uygulamasına devam
edilecektir. Sezon içerisinde devam eden süreçte yapılacak olan gelişim/hazırlık ve milli takım kamp çalışmaları
ile uluslararası müsabakalara katılım için aranacak baraj derecelerini geçmek amaçlı yapılan faaliyetlerde,
sporcuların olası bir hak mahrumiyeti yaşamamaları için testlere katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu
kapsamda testler aşağıda belirtilen esaslarda yapılacaktır.
B.

UYGULAMA

1. Performans Testleri, tüm illerde il müdürlükleri ile koordine edilerek; il temsilcileri, teknik kurul ve MHK
tarafından görevlendirilen hakemler ile birlikte yapılacaktır.
2. Performans Testleri; 9-10-11 yaş, 12-13 yaş, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş, 20+ yaş ve Paratriatlon
kategorilerinde, her kategori için belirlenmiş mesafelerde, yüzme ve koşu dallarında, bölgelerdeki tüm
sporcuların isteğe bağlı katılımı ile yapılacaktır.
3. Testler yaş grubu sporcularının katılımına kapalı olacaktır. Sezon içinde kategori değişikliği
yapılamayacağından, teste elit kategoride katılan bir yaş grubu sporcusu sezon boyunca elit kategoride
yarışmaya devam etmek zorunda kalacaktır.
4. Sporcular tercihleri doğrultusunda birden fazla ilde testlere iştirak edebileceklerdir. Sporculara farklı illerde
teste girmeleri durumunda harcırah ödemesi yapılmayacaktır.
5. Testlere katılmayan sporcular olası milli takım seçmelerine ve uluslararası müsabakalar için belirlenen baraj
dereceleri değerlendirmesine alınmayacaktır. Doktor raporu vb. mazereti bulunan sporcular teknik kurul
tarafından değerlendirilecektir.
6. İl temsilcileri tarafından, il spor kulüpleri ile koordinasyon kurularak kesin test yer ve tarihleri belirlenecek
ve il müdürlüğü vasıtasıyla Türkiye Triatlon Federasyonu’na bildirilecektir.
7. Tüm faaliyetlere vizesi yapılmış triatlon lisansı ile katılım zorunludur. Vizesi bulunmayan ya da triatlon
branşına ait olmayan lisanslar ile testlere katılım sağlanamayacaktır.
8. 10 sporcudan az sayıda sporcusu olan illerde performans testi gerçekleştirilmeyecektir. Sporcu sayısının az
olduğu iller yakındaki başka bir ilin testine kendi imkanları ile dahil olabilirler.
9. Yüzme havuzu tribünlerine antrenör ve sporcu dışında kimse alınmayacaktır.
C.

KAYIT İŞLEMLERİ

1. Sporcu kayıtları TTF Portalı üzerinden yapılacaktır. Kulüp sporcularının kaydı kulüp antrenörleri tarafından,
ferdi sporcuların kayıtları kendileri veya velileri tarafından yapılacaktır. Kayıtlar her il için test tarihinden iki
gün önce saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Belirlenen kayıt tarihinde kayıt yaptırmayan sporcu ilgili teste
alınmayacaktır.
2. MHK tarafından sisteme yapılan kayıtlar il temsilcileri ile paylaşılarak tesislerin hazırlanması sağlanacaktır.
D.

SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ SÜRECİ

1. Müsabaka sonuçları başhakem tarafından TTF üye portalına elektronik ortamda anlık olarak girilecektir.
2. İtirazlar aynı gün akşam saat 22.00’a kadar başhakeme mail yoluyla yapılacaktır.
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PERFORMANS TESTİ UYGULAMA ESASLARI

Testler aynı gün içerisinde olmak kaydıyla sabah yüzme, öğleden sonra koşu şeklinde uygulanacaktır.
Yüzme ve Koşu testleri arasında en az 2 saat olacaktır.
Sporcular kayıt alanına vizeli triatlon lisansları, muvaffakatname ve feragatnameleri hazır şekilde gelecektir.
Seriler ve start saatleri müsabaka günü katılım sağlayan sporcuların lisans kontrolü sonrasında ilan
edilecektir.
Yüzme testleri 25/50 metrelik havuzda, her kulvarda bir kişi olacak şekilde ve su içerisinden başlangıç ile,
kadın/erkek ayrı olarak, her yaş kategorisinde (9-10-11 yaş, 12-13 yaş, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş ve
+20 yaş, paratriatletler) kendi içinde yapılacaktır.
Yüzme testinde aynı kategori ve cinsiyet sporcuları için antrenörler tarafından başhakeme verilen daha önce
yapılmış resmi dereceler dikkate alınarak seri ve kulvar planlaması yapılabilecektir. Derece vermeyen
sporcular en yavaş seride yüzdürülecektir.
Testlerde yüzmede küçük yaş gruplarından ve serilerde yavaş yüzücülerden başlanacaktır.
Sporculara yüzme öncesi 30 dk ısınma süresi verilecek, sporcu sayısı fazla olan illerde başhakem kararı ile
uygun seriden sonra ısınma için 15 dk ara verilebilecektir.
Performans testlerinden yüzme testini bitiremeyen sporcu koşu testine katılamaz.
Koşu testi 400 metrelik toprak/tartan pistte, kadın/erkek ayrı olarak, her yaş kategorisinde (9-10-11 yaş, 1213 yaş, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş ve +20 yaş, paratriatletler) kendi içinde yapılacaktır. Koşu testinde
seriler kendi içlerinde toplu start ile yarışacaklardır.
Koşuya büyük yaş gruplarından başlanacaktır.
Kategorilerde katılım sayısı göz önünde bulundurularak başhakem inisiyatifi ve tüm antrenörlerin onayı ile
az katılım olan kategorilerde birleştirme uygulanabilir.
Koşu testinde mutlaka göğüs numarası kullanılacaktır.
Her sporcu için test esnasında ayrı ayrı derece tutulacak ve başhakeme teslim edilecektir. Sisteme sadece
dereceler girilecektir. Puanlama sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

