
OLİMPİYAT DESTEK PROJESİ 
2019 SEZONU

TOKYO 2020



  16.09.2018 tarihinde Olimpiyat Değerlendirme Komisyonu tara�ndan sunulan, Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında 
Seviyelerine göre desteklenecek sporcuların kriterleri şu şekildedir:

  Proje kapsamı, ilgili sezonun 1 Ekim ayı i�bari ile son bulur. Yeni proje, sezon içerisindeki yapılan performans değerlendirmelerine 
göre 1 Eylül ayı i�bari ile yeniden başlar
Proje kapsamı Olimpik Kurul ve Teknik Kurul tara�ndan revize edilebilir

  Teşvikten yararlanma sürelerine göre özel durumlar aşağıda açıklanmış�r.

  Sezon içerisinde, TYF'nin belirlediği veya talep üzerine onayladığı müsabakalarda, proje gözlemcisinin de olması koşulu ile; destek 
havuzunun içerisinde olmayan sporcular, seviye kriterlerini yerine ge�rdikleri takdirde destek havuzuna seviyelerine göre 
girebilecek�r.

  Yine sezon içerisinde yukarıda belir�ğimiz aynı koşullar geçerli olmak kaydı ile, seviyeler arası yükselme mümkün olacak olup, 
sporcuların performans değerlendirmesi ve düşük performanstaki sporcunun destek havuzundan çıkarılması sezon sonunda 
olacak�r.

  Destek Havuzunda yer alan sporcuların, antrenörleri veya kulüpleri; sporcuların seviyelerine göre ka�lacakları kamp ve müsabaka 
programını ekte yer alan örnekte görüleceği gibi ilgili sezon sonuna kadar plan ve programlayıp detaylı bir şekilde TYF Olimpiyat 
Destek Proje Komisyonuna vermek zorundadır. Bu planlamalarda, sporcuların, hangi seviyede yer aldığını ve hangi kriteri yerine 
ge�rdiğini de ayrıca belirterek, bildirmeleri gerekmektedir.

  Her hangi bir değişiklik durumu söz konusu olduğunda, en geç, kampa veya müsabakaya ka�lacakları tarihten 45 gün önce TYF 
Olimpiyat Destek Proje Komisyonuna bu değişikliği bildirmek zorundadırlar.
Teşvikleri hak eden sporcuların antrenörleri, yıllık planlamalarını ( Kamp ve Müsabaka detayı ) ayrın�lı bir şekilde program direktörüne 
yıllık çalışma takvimine göre her 3 ya da 4 ayda bir periodlarına göre period başında vermek veya güncellemek koşulu ile sporcular 
teşviklerden yararlanacak�r. Aksi takdirde sporcular programa kabul edilmeyecek�r.

  Teşviklerden yararlanma süresi,  hak edişi takiben ilgili sezona ait proje kapsamı sonuna kadardır.

 Sporcunun ve kulübün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kamp ve müsabaka masraflarının 
karşılanacak ve harcırah verilecek�r.

  Sporcu ve Kulübün yazılı beyanı olmadan hiçbir organizasyon yapılmayacak�r.

  Milli Takım Genel Direktörü, projede ki sporcunun gelişim sağlamadığını tespit eder ise sporcuyu projeden çıkarma yetkisine sahip�r.



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

1. SEVİYE ( GOLD ) Grup:   
· 2020 TOKYO Olimpiyat A barajı geçen sporcular, 
· 2019 FINA Dünya Şampiyonası A Barajı geçen sporcular
· Avrupa, Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bireysel sporcular, 
· Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında ilk 12 de yer alan bayrak takımı sporcular
· Avrupa Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonasında Bayrak Final yüzen sporcular
· Avrupa Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasında Madalya alan Sporcular ile madalya alan bayrak takımı sporcuları
· Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında madalya alan bireysel veya bayrak takım sporcularıdır.
· Sporcu, bu kriterleri sezon içerisinde belir�len süre içerisinde resmi ve Yüzme Federasyonunun kabul e�ği bir 

müsabakada yerine ge�rir ise gruba dahil edilir.

2. SEVİYE ( SILVER ) Grup : 
· 2020 TOKYO Olimpiyat B barajı geçen sporcular,
· Avrupa, Dünya Uzun Kulvar Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Yarı Final yüzen bireysel sporcular 
· Avrupa, Dünya Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bireysel sporcular 
· Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında ilk 16 da yer alan bayrak takımı sporcular
· Avrupa, Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında bayrak takımlarında Final yüzen sporcular.
· Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında, Final yüzen bireysel sporcuları
· Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bayrak takım sporcuları.
· Sporcu, bu kriterleri sezon içerisinde belir�len süre içerisinde resmi ve Yüzme Federasyonunun kabul e�ği bir 

müsabakada yerine ge�rir ise gruba dahil edilir.

3. SEVİYE ( BRONZ ) Grup : 

· 2019 FINA Dünya Şampiyonası B Barajı geçen sporcular
· FINA  tara�ndan açıklanan Dünya Kısa Kulvar Yüzme şampiyonası A Barajını geçen sporcular, 
· Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında, Yarı Final yüzen bireysel sporcuları
· Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bayrak takım sporcuları
· 2018 Avrupa Gençler Şampiyonasında sabah seçme sonuçlarına göre 50-100-200-400m yarışlarında 16. Derece 800-

1500m yarışlarında 12. Dereceyi  geçen sporcular
· Eyof 2019 da madalya alan bireysel sporcular ile madalya alan bayrak takım sporcuları.



OLİMPİYAT DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI SEVİYELERDE BÜTÇELERİ 
DOĞRULTUSUNDA YARARLANACAKLARI TEŞVİKLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

· Yurt içi Müsabaka
· Yurt Dışı Müsabaka
· Yurt içi Kamp
· Yurt Dışı Kamp
· Tam check up 
· Tam kan tes�
· Yazılı Onay, detay  ve bilgi dahilinde Farmakolojik destek ürünleri, Yüzme Federasyonunun danış�ğı Farmakolog      

onayı da gereklidir.
· Kondüsyoner
· Psikolojik Danışman
· Masör
· Bio Mekanik Su al� ve Su üstü Teknik Analiz 
· Diye�syen 
· Tanita Ölçümü
· Antrepometrik Ölçüm Uzmanı
· Fizyoterapist
· Müsabaka Mayosu
· Sporcunun Antrenörüne Laktat cihazı ve Test Kitleri ( 1 Antrenöre 1 kez 1 Laktat Cihazı ilgili sporcuyu 

çalış�rdığını beyan e�ği takdirde verilir.)

  Her seviye içerisinde yer alan sporcular, kendi bulundukları seviyenin bütçe limi� üzerinden harcama ve destek yapılacak�r. Projeyi 
olumsuz yönde etkileyecek, iyi niye� suis�mal edecek davranış ve hareketlerden kaçılmalıdır. TYF disiplin talima�na uymayanlar 
listeden çıkarılacak�r. 
  Yurt dışında yaşayan ve antrenmanlarına devam eden sporcular da kulüplerinden gelen istek ve talep yazıları doğrultusunda bu 
imkanlardan bulundukları ülkede koşullarına göre aynı şekilde faydalanabileceklerdir.
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