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07.02.2018 tarihinde Olimpiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından sunulan, Tokyo 
Olimpiyat Oyunları kapsamında seviyelerine göre desteklenecek sporcuların kriterleri şu 
şekildedir:

1 Mayıs 2017-13 Mart 2018 tarihleri arasında kriterleri yerine getiren sporcular, 1 Mayıs 
2017-1 Ekim 2018 tarihleri arasında seviyelerine göre teşviklerden yararlanacaktır.

13 Mart 2018-1 Nisan 2019 tarihleri arasında kriterleri yerine getiren sporcular, 13 Mart 
2018-1 Ekim 2019 tarihleri arasında seviyelerine göre teşviklerden yararlanacaktır.

1 Nisan 2019- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kriterleri yerine getiren sporcular, 1 Nisan 
2019-1 Ekim 2020 tarihleri arasında seviyelerine göre teşviklerden yararlanacaktır.

Sezon içerisinde, TYF'nin belirlediği veya talep üzerine onayladığı müsabakalarda, proje 
gözlemcisinin de olması koşulu ile destek havuzunun içerisinde olmayan sporcular, seviye 
kriterlerini yerine getirdikleri takdirde, seviyelerine göre destek havuzuna girebilecektir. 

Yine sezon içerisinde, yukarıda belirttiğimiz aynı koşullar geçerli olmak kaydı ile seviyeler 
arası yükselme mümkün olacaktır. 

Sporcuların performans değerlendirmesi ile düşük performanstaki sporcuların destek 
havuzundan çıkarılması sezon sonunda yapılacaktır.

Destek Havuzunda yer alan sporcuların antrenörleri veya kulüpleri, sporcuların seviyelerine 
göre katılacakları kamp ve müsabaka programını ekte yer alan örnekteki gibi detaylı bir 
şekilde plan ve program yapıp sezon sonuna kadar TYF Olimpiyat Destek Proje Komisyonuna 
vermek zorundadır. 

Bu planlamalarda sporcuların, hangi seviyede yer aldığını ve hangi kriteri yerine getirdiğini de 
ayrıca belirterek, bildirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir değişiklik durumu söz konusu olduğunda ise en geç kamp veya müsabakaya 
katılacakları tarihten 45 gün önce, TYF Olimpiyat Destek Proje Komisyonuna bu değişikliği 
bildirmek zorundadırlar. 

Seviyeler:



• Olimpiyat A barajını geçen sporcular, 50m (Kelebek-Sırtüstü-Kurbağalama) Dünya Şampiyonası A 

Barajı (FİNA tarafından, 2019 Dünya Şampiyonası kriterleri açıklanana kadar, Budapeşte 2017)

• Avrupa, Dünya Uzun veya Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Yarı Final veya Final yüzen 

bireysel ve bayrak takım sporcuları,

• Avrupa, Dünya Uzun veya Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Yarı Final veya Final 

derecesini sezon içerisinde TYF'nin belirlediği ve öncesinde onayladığı müsabakalarda yüzen 

sporcular, bu derecelerin TYF'nin yurt içi organizasyonları veya TYF'ye yazılı şekilde başvurularak 

onaylanan yurt dışı müsabakalarında yüzülmesi gerekmektedir.

• Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında madalya alan bireysel veya bayrak takım 

sporcuları.

• Yurt içi ve Yurt dışı Kamp ve Müsabaka

• Tam check up ve kan testi

• Yazılı Onay ve bilgi dahilinde Yüzme Federasyonunun danıştığı Farmakolog onayı ile Farmakolojik   

destek ürünleri

• Kondisyoner / Psikolojik Danışman / Masör / Su altı ve üstü Teknik Bio Mekanik Analiz  / Diyetisyen / 

Tanita Ölçümü / Antrepometri Uzmanı / Fizyoterapist

• Müsabaka Mayosu

• Sporcunun Antrenörüne Laktat cihazı ve Test Kitleri 

• Sporcunun ve kulübün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kamp ve 

müsabaka masraflarının karşılanması ve harcırah verilmesi

• Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında Final ya da Yarı Final yüzen bireysel veya bayrak 

takım sporcuları,

• Tokyo 2020 B barajı açıklanana kadar, FINA tarafından belirlenen, Dünya Uzun Kulvar Yüzme 

Şampiyonası B barajını geçen sporcular,  ( Budapeste 2017), 50m (Kelebek-Sırtüstü-

Kurbağalama) Dünya Şampiyonası A Barajı ( FİNA tarafından, 2019 Dünya Şampiyonası kriterleri 

açıklanana kadar Budapeşte 2017)

• Eyof 2017 de madalya alan bireysel sporcular.

OLİMPİYAT DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI SEVİYELER ŞU ŞEKİLDEDİR:

1. SEVİYE ( GOLD ) Grup:

1. Seviye ( GOLD ) Grubu için verilen teşvikler:

2. SEVİYE ( SILVER ) Grup :



• Dönem içerisinde 2 adet kamp ve 3 adet yurt dışı müsabaka

• Dönem içerisinde 2 tam checkup ve kan testi (sınırlama yok)

• Yazılı Onay ve bilgi dahilinde Yüzme Federasyonunun danıştığı Farmakolog onayı ile Farmakolojik 

destek ürünleri

• Kondisyoner / Psikolojik Danışman  / Ayda 1 kez Masör  / Diyetisyen / Tanita ölçümü / Ayda 1 kez 

Su altı ve üstü Teknik Bio Mekanik Analiz / Dönem içerisinde 2 kere Fizyoterapist desteği / 

Antrepometrik Ölçüm

• Dönem içerisinde 2 adet Müsabaka Mayosu

• Sporcunun antrenörüne Laktat cihazı ve Test Kitleri 

• Sporcunun ve kulübün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kamp ve 

müsabaka masraflarının karşılanması ve harcırah verilmesi,

• 2017 EYOF, Yarı Final veya Final yüzen bireysel sporcular ile Final yüzen Bayrak Takımı sporcuları,

• Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası barajı geçen Gençler kategorisinde ki sporcular,

• FINA  tarafından açıklanan Dünya Kısa Kulvar Yüzme şampiyonası B Barajını geçen sporcular, 

• Dönem içerisinde 1 adet yurt içi kamp ve 2 adet yurt dışı müsabaka

• Dönem içerisinde Kan Testi ve 1 kez tam check up,  

• Kondüsyoner / 3 Ayda 1 kez Su altı ve üstü Bio Mekanik Analiz / Dönem içerisinde 1 defa 

Fizyoterapist desteği ve 2 defa Antropometrik Ölçüm,

• Dönem içerisinde 1 adet Müsabaka Mayosu 

• Sporcunun ve kulübün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kamp ve 

müsabaka masraflarının karşılanması ve harcırah verilmesi

• Sporcunun antrenörüne Laktat Ölçer ve Test Kitleri

Laktat cihazı, her seviyede ayrı ayrı sporcular ile hak edilse dahi ilgili sporcuyu çalıştırdığını beyan eden 

antrenöre 1 kez verilir. 

Yukarıda belirlenen her seviye için ayrı ayrı bütçe belirlenecektir. Her seviyedeki sporcular için, kendi 

bulundukları seviyenin bütçe limiti üzerinden harcama ve destek yapılacaktır. 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek, iyi niyeti suistimal edecek davranış ve hareketlerden kaçılmalıdır. TYF 

disiplin talimatına uymayanlar listeden çıkarılacaktır.

Yurt dışında yaşayan ve antrenmanlarına devam eden sporcular da kulüplerinden gelen istek ve talep 

yazıları doğrultusunda bu imkanlardan bulundukları ülke koşullarına göre aynı şekilde 

faydalanabileceklerdir.

2. Seviye ( SILVER ) Grubu için verilen teşvikler:

3. SEVİYE ( BRONZ ) Grup :

3. Seviye ( BRONZ ) Grubu için verilen teşvikler:
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