TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU

2022 YILDIZLAR
MİLLİ TAKIM SEÇİLME KRİTERLERİ

MULTINATIONS YILDIZLAR
MİLLİ TAKIMI
Müsabaka Tarihi
Müsabaka Yeri
Müsabaka Yaş Grubu
Müsabaka Seçme Yarışı

:
:
:
:

2007-2008Kadın, 2006-2007 Erkek
29-30 Aralık 2021

•

Milli Takım Kadrosu, 29-30 Aralık 2021 Türkiye Turkcell Yıldız-Genç ve
Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakasından seçilecektir.

•

Kadro, Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası yarış programında
bulunan, her branş ve mesafede en iyi dereceye sahip sporculardan
seçilecektir.

•

Kadroya seçilen sporcular ilgili milli takım müsabakasında en fazla dört
ferdi yarışa katılabilirler.

•

Milli takım seçme müsabakasında dörtten fazla birincilik alan sporcu
olur ise; TYF Teknik Ekibi’nin belirleyeceği dört yarış dışında kalan yarış
için ikinci olan sporcu kadroya davet edilir.

•

TYF Teknik Ekibi tarafından aksi belirtilmediği sürece, kadroda yer alan
sporcular

seçildikleri

branş

ve

mesafeleri

ilgili

milli

takım

müsabakasında yüzmek zorundadırlar.
•

TYF Teknik Ekibi, bayrak takımlarını oluşturmak için kadroya sporcu
davet edebilir.

•

Multinations Yıldızlar yarış programında bulunan her branş ve
mesafede birincilik elde etmiş sporcuların antrenörleri kadroya davet
edilir.

•

Ara derece olarak yüzülen dereceler, seçme kriteri olarak kabul
edilmeyecektir.

•

Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Ekibi kadroda değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

COMEN CUP MİLLİ TAKIMI

Müsabaka Tarihi
Müsabaka Yeri
Müsabaka Yaş Grubu
Müsabaka Seçme Yarışı

:
:
:
:

2008-2009 Kadın, 2006-2007 Erkek
14-17 Nisan 2022

•

Milli Takım Kadrosu, 14-17 Nisan 2022 Türkiye Turkcell Yıldız-Genç ve
Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme ve Multination Milli Takım
Müsabakalarından seçilecektir.

•

Kadro, Comen Cup Yıldızlar yarış programında bulunan her branş ve
mesafede en iyi dereceye sahip sporculardan seçilecektir.

•

Kadroya seçilen sporcular ilgili milli takım müsabakasında en fazla dört
ferdi yarışa katılabilirler.

•

Milli takım seçme müsabakasında dörtten fazla birincilik alan sporcu
olur ise, TYF Teknik Ekibi’nin belirleyeceği dört yarış dışında kalan yarış
için ikinci olan sporcu kadroya davet edilir.

•

TYF Teknik Ekibi tarafından aksi belirtilmediği sürece, kadroda yer alan
sporcular

seçildikleri

branş

ve

mesafeleri

ilgili

milli

takım

müsabakasında yüzmek zorundadırlar
•

TYF Teknik Ekibi, bayrak müsabakaları ve puanlı yarışları doldurmak
için kadroya sporcu davet edebilir veya mevcut kadro içerisinden
bayrak takımları ve puanlı yarışlar için değerlendirme yapabilir.

•

Comen Cup yarış programında bulunan her branş ve mesafede
birincilik elde etmiş sporcuların antrenörleri kadroya davet edilir.

•

Ara derece olarak yüzülen dereceler, seçme kriteri olarak kabul
edilmeyecektir.

•

Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Ekibi kadroda değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

EYOF MİLLİ TAKIMI

Müsabaka Tarihi
:
Müsabaka Yeri
:
Müsabaka Yaş Grubu :
Müsabaka Katılım Kotası :
Müsabaka Seçme Yarışı :

25-27 Temmuz 2022
Slovakya
2007-2008 Kadın, 2006-2007 Erkek
8 Kadın Sporcu – 8 Erkek Sporcu
1 İdareci, 3 Antrenör
14-17 Nisan 2022 / …/…./2022

•

Milli Takım Kadrosu, 14-17 Nisan 2022 Türkiye Turkcell Yıldız-Genç ve
Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme ve Multination Milli Takım
Müsabakalarından seçilecektir.

•

Kadro, EYOF yarış programında bulunan her branş ve mesafede en
iyi dereceye sahip olan sporculardan seçilecektir.

•

En iyi dereceye sahip sporcuların sayısı kadro kotasından fazla
olması durumunda; Fina puanlamasına göre en yüksek puana sahip
sporcular kadroya davet edilir.

•

En iyi dereceye sahip sporcuların sayısı kadro kotasından az olması

durumunda; TYF Teknik Ekibi bireysel ve bayrak yarışlarını göz
önünde bulundurarak kadroya sporcu davet edilebilir.
•

TYF Teknik Ekibi tarafından aksi belirtilmediği sürece, kadroda yer
alan sporcular seçildikleri branş ve mesafeleri ilgili milli takım
müsabakasında yüzmek zorundadırlar.

•

En yüksek Fina puanına sahip üç (3) sporcunun antrenörü kadroya
davet edilir.

•

Ara derece olarak yüzülen dereceler, seçme kriteri olarak kabul

•

edilmeyecektir.
Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Ekibi kadroda değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

ALTERNATİF YILDIZLAR
MİLLİ TAKIMI
Müsabaka Tarihi
Müsabaka Yeri
Müsabaka Yaş Grubu
Müsabaka Seçme Yarışı

•

:
:
:
:

2007-2008-2009Kadın, 2006-2007 Erkek
29-30 Aralık 2021
14-17 Nisan 2022

Kadro, 29-30 Aralık 2021 ve 14-17 Nisan 2022 Türkiye Turkcell Yıldız-Genç
ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarından seçilecektir.

•

Kadro, Multinations-Comen Cup ve Eyof Milli takım kadrolarında yer
alamayan, ilgili yarışların programlarında bulunan her branş ve mesafede
en iyi dereceye sahip olan ilk iki sporcudan oluşur.

•

Multinations, Comen Cup ve Eyof yarışma programlarında yer almayan
50m Kelebek, 50m Sırtüstü, 50m Kurbağalama, 800m Serbest erkekler ve
1500m Serbest kadınlar yarışları için Multinations-Comen Cup ve Eyof Milli
takım kadrolarında yer alamayan en hızlı dereceye sahip olan ilk sporcu
kadroya davet edilir. Bu yarışlar için antrenör daveti olmayacaktır.

•

TYF Teknik Ekibi tarafından aksi belirtilmediği sürece, kadroda yer alan
sporcular seçildikleri branş ve mesafeleri ilgili milli takım müsabakasında
yüzmek zorundadırlar.

•

Alternatif Yıldızlar Milli Takım sporcu seçim kriteri doğrultusunda
Multinations, Comen Cup ve Eyof yarışma programlarında bulunan her
branş ve mesafede ilk sırada bulunan sporcunun antrenörü kadroya
davet edilir.

•

Ara derece olarak yüzülen dereceler, seçme kriteri olarak kabul
edilmeyecektir.

•

Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Ekibi kadroda değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

