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 2021 Yılı Eylül / Ekim ayları içerisinde yapılacak olan TYF 2021 Türkiye Şampiyonası yarışları
ile 2022 yılının ilk aylarında yapılacak olan TYF 2022 Yıldızlar Kupası yarışları sonuçlarına göre
2022 yılı gençlik sınıfları Milli Takım kadroları belirlenecektir.

AÇIKLAMALAR

OPTİMİST SINIFI İÇİN 

 Seçme yarışlarının sonucuna göre Federasyonumuz 2009 ve sonrası doğumlu sporcular ile junior 
kategorisinde yarışan sporculardan uygun gördüğü sayıda sporcuyu yapılması durumunda Balkan 
Şampiyonası’na ve / veya yurt dışında uygun görülen özel yarışlara katılım durumu ayrıca değerlen-
dirilecektir.
 Milli Takım Seçme yarışının sonucunda belirlenen Milli Takım kadrosu içerisinden Federasyonumuz 
tarafından belirlenmek kaydı ile 2022 Asya Şampiyonasına (Yarışın katılıma açık olması durumunda) 
5 sporcu ile katılınacaktır.
 Seçme yarışı sonuçlarına göre 2022 yılında Optimist Avrupa Takım Yarışı Şampiyonasına, Optimist 
Avrupa Şampiyonasına katılan sporcular arasından TYF tarafından kadro belirlenecektir.
 Milli takım kadrosu içerisine girmiş her sporcu fiziksel durumundan sorumludur. Bununla 
beraber TYF 50 kg üzerinde olan her sporcu için gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.

SEÇME SONUCUNA GÖRE KATILIM VE SPORCU SAYILARI
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TECHNO SINIFI İÇİN 

 Techno 293 sınıfı U13 kategorisinin Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında açılması organizatör
kararına bağlı olduğundan bu kategoriler ilgili yarışlarda açılırsa katılım sağlanacaktır.

IQFOIL JUNIOR VE YOUTH SINIFI İÇİN 

 2022 World Sailing Dünya Gençler Şampiyonasında U19 Erkek ve U19 Kız rüzgar sörfü sınıflarında 
IQFOIL Youth ekipmanının kullanılacağı öngörülmektedir. Bu konuda henüz resmi karar verilmemiş 
olup kararın açıklanmasının ardından ilgili yarışa nasıl katılım sağlanacağı açıklanacaktır.
 2021 yılı Türkiye Şampiyonası bu sınıflar için seçme yarışı değildir. Gerekli katılımın ve malzem-
eye erişimin sağlanması halinde 2022 yılında yapılacak seçme yarışına bu sınıflar dahil edilecek-
tir. Bu sınıflardaki kontenjanlar daha sonra açıklanacaktır.

FUNBOARD SLALOM SINIFI İÇİN 

 Funboard Slalom sınıfında 2022 yılında katılım sağlanacak Gençler Dünya Şampiyonası için 
sadece U15 ve U17 kategorileri desteklenecektir. Ayrıca bu kategorilerde en az 4 farklı kulüpten 
katılım ile her bir sınıfta kız ve erkek kategorileri için ayrı ayrı olmak kaydı ile 10 kız ve 15 erkek 
starter şartı aranır. 

LASER STANDARD U21 SINIFI İÇİN 

 Milli takım kadrosu içerisine girmiş her sporcu fiziksel durumundan sorumludur. Bununla 
beraber TYF 75 kg altında olan her sporcu için gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.

2021 WORLD SAILING DÜNYA GENÇLER ŞAMPIYONASI - 420 KIZLAR SINIFI KATILIMI HAKKINDA

 19 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında Urla - İzmir'de yapılan 420 sınıfı TYF 2021 Milli Takım Seçme 
Yarışlarında, 2021 TYF Milli Takımlar Seçme Bildirisi içerisinde ilan edilmiş olan gerekli performans 
kriterini hiç bir kız ekibin sağlayamaması sebebi ile 11 - 18 Aralık 2021 tarihlerinde Umman'da 
gerçekleşecek olan World Sailing Dünya Gençler Şampiyonasına katılacak kız ekibin belirlenmesi 
için 2021 TYF Türkiye 420 Şampiyonası seçme olarak belirlenmiştir. Bu yarışlarda herhangi bir 
performans kriteri olmaksınız birinci kız ekip World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda 
ülkemizi temsil edecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 İki ayaktan oluşan seçmenin ilk ayağı 2021 yılında yapılacağından seçme içerisinde değerlendir-
ilecek sporcuların doğum tarihleri ve yarıştıkları sınıflar / kategoriler itibarı ile iki yarışta da 2022 
takvim yılı  içerisinde yarışacakları sınıflar / kategorilerde yarışmalar gerekmektedir.

 Tüm sınıflarda sporcular aldığı derecenin puanını alırlar. (Örnek: 2. olan sporcu 2 puan alır.)

 Kızlar genel sıralamada aldığı dereceler üzerinden değerlendirilir. 

 En az puan alandan en çok puan alana doğru sıralama yapılır. 

 Eşitlik durumunda güncel performansa önem verildiği için son yarışta önde derece alan sporcu 
önde kabul edilir. 

 Kötü derece atma yoktur. 

 Seçilmiş bir sporcunun seçildiği yarışa katılamaması durumunda sıralamadan bir sonraki 
sporcu ilgili yarışa katılma hakkını kazanır. 



 TYF, Yelken Milli Takımları Görev ve Sorumluluk Talimatına uymayan sporcularda değişiklik 
yapma hakkına sahiptir.

 Milli Takım seçme kriterlerine göre Türk Yelken Milli Takımı sporcusu olmaya hak kazanan 
sporcular, Türkiye Cumhuriyeti Devletini uluslararası şampiyonalarda temsil edeceğini kabul ve 
beyan eder. Bu nedenle, seçilen her sporcu ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekle sorumludur. 
Sporcu, ülkemizi temsil edeceği ilgili şampiyona tamamlanana kadar performansının en üst 
düzeyde olması için gerekli tüm özeni göstereceğini, Milli Takım Antrenörünün kendisine vereceği 
tüm çalışmaları eksiksiz olarak yapacağını kabul eder.

 Bu kriterler haricinde meydana gelebilecek ve TYF 2022 İlke Kararlarına uygun hareket etmeyen, 
sporcu ahlak ve değerlerine bağlı kalmayan sporcular için Federasyonumuz Milli Takım kadrosunda 
değişiklik yapabilir.

 Milli Takım ve Milli Takım Aday Kadrosunda bulunması sebebiyle yarışlara veya kamplara katıla-
mayan sporcuların derecelendirmesi Federasyonumuz tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

 TYF, elde edilen kamp, yarış ve Fiziksel Test sonuçlarında performans düşüklüğü veya sakatlık 
tespit edilen sporcularda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 Bu seçme bildirisi sonucunda kendi sınıf / kategorisinde ilk 3 derece arasında yer bulma başa-
rısını gösterebilen sporculardan TYF tarafından performansı, yaşı ve fiziksel durumu uygun bulun-
ması durumunda bir alt veya bir üst sınıfta TYF veya kendi imkanları ile uluslararası yarışlara 
katılabileceklerdir.

 Seçme sistemindeki başarı beklentisi bölümünde belirtilen kriterleri karşılayamayan sporcular 
için kalan boş kontenjan Federasyonumuz tarafından başka bir kategoride de değerlendirilebilir.

 Federasyonumuz her sınıfta seçilecek sporcu/ekip sayısının en az iki katı katılım olmasını 
aramaktadır. Bu katılım sayısına ulaşılamamışsa tarafımızca bu sporcular için ayrıca bir teknik 
değerlendirme yapma ve gerekli görürse söz konusu yarışlara sporcu göndermeme hakkı saklıdır. 
Örnek olarak; 4 sporcu/ekip seçilecek bir sınıfta katılımın en az 8 sporcu/ekip olması gereklidir. 
Ek olarak bir sınıfta uluslararası yarışlara katılacak sporcuları seçmek için her katagoride en az 
4 starter aranır.

 İhtiyaç duyulması halinde Federasyonumuz, programında olmayan yarışlara katılma ve kamplar 
düzenleme hakkını saklı tutar.

 Federasyonumuz, Covid 19 Pandemisi, lojistik şartlar, fiziki durum ve değişken yarış maliyetleri 
sebebiyle yukarıdaki sporcu sayılarında değişiklik yapma veya faaliyetlere katılmama hakkını 
saklı tutar.

 Federasyonumuz, Milli Takım seçme yarışında olimpik sınıflarda gençlik yaşı bitmiş olan spor-
cuların yaş, fiziksel ve yarış performanslarına göre uluslararası şampiyona veya özel yarışlara 
götürülmesi konusunu ayrıca değerlendirilecektir.

 Tüm sınıflarda yukarıdaki tablo içerisinde belirlenen dereceleri elde etmiş sporcular, eğer 
sadece Avrupa veya Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazanmışlarsa, katılım hakkı kazana-
madıkları diğer yarışa sporcuların kulüplerinin veya kendilerinin imkanları ile katılımları için 
onay verilecektir. 

 Yukarıda belirtilen koşullar dışında 2022 yılı için ek kontenjan hakkı tanınmayacaktır. 
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