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2020 yılı için yukarıdaki yarışlara katılabilmeyi hedefleyen
U20, U17 ve U15 yaş kategorilerindeki genç erkek ve genç kız yarışçılar için

aşağıda belirtilen millilik kriterlerini yerine getirmek gereklidir.

3 adet lig ve 2 adet TYF ulusal yarışından en kötü olan biri atılarak en iyi 4 yarış üzerinden puan hesaplaması hesaplanacaktır.

2020 Yıldızlar Kupası Yarışı puanı atılamayacaktır.

Hesaplama sonucu ilk 3 dereceye girecek sporculara yukarıda anılan uluslararası yarışlara girme hakkı verilecektir.

U15, U17 ve U20 kız-erkek kategorilerinin birincileri Dünya Şampiyonası’nın Avrupa Kıtasında yapılması durumunda
bu yarışa, Dünya Şampiyonasının Avrupa Kıtası dışında yapılması durumunda ise,

IFCA Avrupa Şampiyonası Yarışına masrafları TYF tarafından karşılanarak gönderilecektir.

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nin 1. ayağı,   %20

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nin 2. ayağı,   %20

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nin 3. ayağı,   %20

TYF Türkiye Şampiyonası    %20

TYF Ulusal Yarış      %20

TYF Yıldızlar Kupası      %20

IFCA Slalom European Championships 

IFCA Slalom World Championships IFCA Slalom Youth and Masters



• Puanlamada eşitlik olan sporcular arasında seçim yapılırken, katıldıkları son yarıştaki seriyi,
sıralamaya göre önde bitiren sporcu seçilmeye hak kazanacaktır. 

 • Milli Takım ve Milli Takım Aday Kadrosunda bulunması sebebiyle yarışlara veya kamplara katılamayan
sporcuların derecelendirmesi TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

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

• TYF, ilan edilen kamplara, yarışlara ve fiziksel testlere katılmayan sporcularda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• TYF, elde edilen kamp, yarış ve fiziksel test sonuçlarında performans düşüklüğü veya sakatlık tespit edilen
sporcularda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Sporcuların düzenlenen kamp, yarış ve testlere geçerli bir mazeret bildirmeden katılmaması durumunda TYF; katılmayan
sporcular hakkında cezai işlem uygulayabilir ve sonraki yarış veya kamplara gidecek sporcu kadrosunda değişiklik yapabilir.

• Bu kriterler haricinde meydana gelebilecek ve TYF 2019 İlke Kararlarına uygun hareket etmeyen, sporcu ahlak ve değerlerine
bağlı kalmayan sporcular için TYF; Milli Takım kadrosunda değişiklik yapabilir.

• 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.
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