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04.03.2022 tarihinde Teknik Ekibimiz tarafından sunulan, Milli Takımlar kapsamında seviyelerine göre desteklenecek
sporcuların kriterleri şu şekildedir:
Proje kapsamı, 2021-2022 sezonu 15 Mart 2022 tarihi ile başlar, 31 Ağustos 2022 tarihi itibari ile son bulur. Yeni
proje, sezon içerisindeki yapılan performans değerlendirmelerine göre 1 Eylül 2022 olimpik destek projesi olarak
başlar.
Proje kapsamı Milli Takım Heyeti ve Teknik Kurul tarafından revize edilebilir.
Projeden yararlanma süresi 1 Mart 2021 tarihi itibari ile, kriterleri yerine getiren sporcular projeye dahil olur.
Sezon içerisinde, TYF faaliyet takviminde yer alan ulusal , FİNA ve LEN tarafından akredite edilen uluslararası, TYF
tarafından onaylanan müsabakalarda, destek havuzunun içerisinde olmayan sporcular, kriterleri yerine getirdikleri
taktirde destek havuzuna seviyelerine göre girebilecekler..
Projeye giriş prosedürü ilgili sporcunun antrenör veya kulübünün millitakimdestek@tyf.gov.tr adresine resmi kulüp
antetli kağıtta, kulüp kaşeli ve sporcu antrenör imzalı dilekçe ile sağlanacaktır. Taleplerin değerlendirilmeye
alınabilmesi için resmi başvuruların bu yolda yapılması gerekmektedir. Projeye girişler aylık periyotlar halinde teknik
ekip tarafından kontrol ve kabul ile devreye girecektir.
Kamp ve müsabakalar ile ilgili başvuru durumu olduğunda, ilgili tarihten ’30 gün’ önce millitakimdestek@tyf.gov.tr
adresine kulüp antetli ve imzalı üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.
Teşviklerden yararlanma süresi, hak edişi takiben ilgili sezona ait proje kapsamı sonuna kadardır.
Sporcunun ve kulübünün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kampı ve müsabaka
masraflarını karşılanacak ve harcırah verilecektir.
Sporcular, yurt içi müsabakaları için milli takım destek projesinden konaklama olarak faydalanabilir, kıtalar arası uçuş
için faydalanamaz.
Yurt dışından gelirken, milli takım yarışları için arkasından Türkiye’de herhangi başka bir yarışma için kalacak olan
sporcular, yurt dışı dönüş biletini bildirmesi şartı ile ileri tarihli aldırabilir, bildirmezse sadece tek yön olarak geliş
bilet alınır.
MİLLİ TAKIM DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI SEVİYELER ŞU ŞEKİLDEDİR:

1.SEVİYE : OLİMPİYAT A BARAJI
•

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları A barajını geçen sporcular

2.SEVİYE : FİNA A BARAJI
•

75 Bin TL

2022 Fina A (Kısa ve Uzun kulvar) barajını geçen sporcular

3.SEVİYE : AVRUPA A BARAJI & FİNA B BARAJI & OLİMPİYAT B BARAJI
•
•
•

100 Bin TL

50 Bin TL

2022 Avrupa A barajı geçen sporcular
2 adet 2022 Fina B barajını geçen sporcular
2 adet 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B barajını geçen sporcular

MİLLİ TAKIM DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI SEVİYELERDE
BÜTÇELERİ DOĞRULTUSUNDA YARARLANACAKLARI TEŞVİKLER ŞU ŞEKİLDEDİR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müsabaka Talebi
Kamp Talebi
Tam check up
Tam kan testi
Ergojenik Destek (Tüm sorumluluk talebi yapan kulüp, antrenör ve sporcuya aittir.)
Kondisyoner
Psikolojik Danışman
Masör
Diyetisyen
Fizyoterapist

Yukarıda belirtilen destek paketi dışında ki harcamalar kapsam dışındadır.
Sporcular, kendi bulundukları seviyenin bütçe limiti üzerinden harcama ve destek alacaklardır. TYF disiplin
talimatına uymayanlar listeden çıkarılacaktır.
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