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Hedefimizi belirledik:
Federasyonumuzda; 2007 yılından bu yana yapılan çalıĢmaların karĢılığında,
uluslararası yarıĢmalarda baĢarılı dereceler alarak nihayetinde olimpiyatlarda kota
hedefine ulaĢıldı. Bundan sonraki hedefimiz; olimpik hedeflerden ve olimpik ruhdan
ĢaĢmadan, bu değerleri kullanarak sporcularımız ve tüm camiamız ile beraber
Olimpiyat Madalyası hedefiyle çalıĢmalara baĢlamak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun bundan sonraki amacı;
Tokyo 2020 ile birlikte Olimpiyatlarda madalya hedefini gerçekleĢtirmek, uluslararası
arenada ve FIE‟de (Uluslararası Eskrim Federasyonu) güçlü bir yere sahip olmak ve
dünyanın sayılı Eskrim Federasyonları arasında yer almaktır.
Yeni Tokyo 2020 Stratejik Planımız ile birlikte, bu güçlü etkiyi yaratma adına önemli
bir değiĢim sürecini yaĢayacağız. Ġnanıyoruz ki, bu sürecin sonunda Türkiye Eskrim
Federasyonu tüm paydaĢlarına daha iyi hizmet verebilecek ve Türk sporcularının üst
düzeyde performans göstermeleri için en iyi koĢulların oluĢturulmasında etkin bir rol
oynayacaktır.
Sporcularımız; olimpiyat hedefinin, olimpiyat ruhunun yayılmasını sağlayan ve
gelecek nesile ilham veren kahramanlarımızdır.
Birlikte belirlediğimiz hedefler ve eylem planlarımızı, vizyonumuza ulaĢabilmek
açısından dikkatle değerlendirerek Ģu an elinizde bulunan belgeyi hazırladık. Stratejik
planımız bizi baĢarıya götüren yol haritamız olacaktır. Bu sebeple baĢarı
federasyonumuz için bir hedef değil yolculuk olacaktır.
Bu plan önümüzdeki dört yıl için hazırlanmıĢ olmakla birlikte, Türkiye Eskrim
Federasyonu‟nun Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023‟de Türk Eskrimini yeni ufuklara
taĢıma hedeflerini de kapsayan uzun soluklu bir projenin ilk adımı niteliğindedir. Tüm
hedeflerimize, aklımızı, yüreğimizi, tutkumuzu ve enerjimizi koyarak ve birlikte
çalıĢarak ulaĢabileceğimize inanıyoruz.
Saygılarımla,

Prof.Dr. Murat Atalı
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı

TÜRK ESKRİMİNİ DAHA ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ.
Bir spor Federasyonunu yönetmek il bir ticari kuruluĢu veya herhangi bir
organizasyonunu yönetmek arasında bir çok farklılıklar bulunuyor.
Kâr amaçlı bir kurum olmasak da, Türk eskrimini geliĢtirmek için finansal kaynaklar
yaratmamız gerekiyor. PaydaĢlarımız bizden, açık ve eĢitlikçi prensiplere dayalı üst
düzey yönetim modeli ve hizmet bekliyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu olarak yaptığımız her iĢin kalbinde eskrim yer alıyor. Biz
gücünü eskrimden alan çağdaĢ bir kurumuz. ÇalıĢmalarımızda pistlerdeki tutku ve
mücadeleden ilham alıyoruz.
Saha içinde olduğu gibi saha dıĢındaki çalıĢmalarımızı da dikkatli planlamalı, detaylı
bir Ģekilde hazırlanmalı ve değerlendirmeliyiz.
Profesyonel bir yaklaĢımla hazırladığımız stratejik planımız, Tokyo için yol haritamız
olacak. Hedeflerimizi belirledik. Bundan sonraki aĢamada planlarımızı geliĢtirecek ve
doğru bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacağız.
Türk eskrimini daha üst düzeye taĢımaya hazırız.
Yılmaz PORTAKAL
Türkiye Eskrim Federasyonu
Genel Sekreteri

YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Bu stratejik plan ile gelecek yıllarda üzerinde çalıĢma yapılması gereken sorunları ve
çözüm süreçleri ile ilgili Türkiye Eskrim Federasyonu‟nun yapacaklarını açıkça
belirlemiĢ bulunuyoruz.
Stratejik planımız; Türkiye Eskrim Federasyonu kurullarının ve deneyimli
antrenörlerinin görüĢ ve fikirlerinin kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, 2012-2016
Rio Olimpiyatları hazırlık sürecinde karĢılaĢılan sorunlar ve tecrübeler sonucunda
hazırlanmıĢtır.
Türkiye Eskrim Federasyonu olarak önceliğimiz her zaman sporcularımız olacaktır.
Ülkemizde sporcuların sorunları çok erken yaĢta baĢlıyor. Eğitim ve spor hayatlarını
bir arada yürütmekteki sıkıntılardan dolayı sporcular eğitim hayatları boyunca
zorluklarla yüzleĢmeye devam ediyorlar. Birçok sporcu bu süreçte eğitim ve spor
arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Bu seçimde eğitimi ihmal edenler spor
sonrası hayatlarında bir güvenceleri ve eğitim geçmiĢleri olmamasından dolayı
zorlanıyorlar. HazırlamıĢ olduğumuz bu plan ile bu sorunlara da çözümler getirmeyi
hedefliyoruz.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları‟na bu sorunların çözümü ile birlikte bu gerçeklere
göre bir hazırlık stratejisi belirleyerek hazırlanmak bizi baĢarı yolculuğumuzda
hedeflerimize ulaĢtıracaktır.
Türkiye Eskrim Federasyonu‟nda “Olimpiyatlarda Madalya Hedefi” adına önemli bir
adım atılmıĢtır. Bununla birlikte, daha yapılacak çok iĢ vardır. Türkiye Eskrim
Federasyonu Teknik Kurulu, spora gönül vermiĢ, tutkulu ve çalıĢkan kiĢilerden
oluĢmaktadır. Bu planda emeği geçen tüm arkadaĢlarıma teĢekkür ederim.
Recep Koç
TEF Teknik Kurul Üyesi,
Tokyo 2020 Stratejik Plan Koordinatörü

Türkiye Eskrim Federasyonu
Yeni Misyonumuz
Olimpik hareketin değerleri ile ülkemizi tanıtmak, Türk eskrimini geliĢtirmek ve Dünya
Elit Kategorisine taĢımak, eskrimin etki alanını arttırarak olimpizm ruhunu halkımıza
aĢılamaktır.
Ana odak noktalarımız Ģunlar olacaktır;
1. Sporcular
• Bu stratejik plan sporcularımıza Olimpik hayallerini gerçekleĢtirmeleri için tüm
imkânları sağlamak amacını taĢımaktadır. Olimpiyat Oyunları‟nda baĢarı elde
etmenin uzun vadeli bir çaba sonucunda gerçekleĢtiğini ve sporcularımızın
madalyaya ulaĢmak için birçok engelin üstesinden gelmek zorunda olduklarını
biliyoruz. Sporcularımız için daha etkin bir yüksek performans sistemi kurulması,
destekleyici bir eğitim sistemi için çalıĢmaların yapılması, yenilikçi giriĢimlerinin
geliĢtirilmesi, uluslar arası iliĢkilerin kuvvetlendirilmesi ve tüm projelerimizin
gerçekleĢtirilmesi için etkin bir Türkiye Eskrim Federasyonu yaratmak hedefimizdir.
• Sporcularımızın sağlığını, sosyal ve profesyonel geleceğini koruyan tedbirleri teĢvik
etmek ve desteklemek.
2. Alt yapı
• Her 6-7 yaĢ grubu çocuklarımıza eskrimi sevdirmek, eskrimi anlatmak ve eskrim
yapmasını teĢvik etmek,
• Belli bir düzeye gelmiĢ eskrimcilerimizin TOHM‟lerine katılımını teĢvik etmek ve
desteklemek.
3. Olimpiyat Oyunları
• Olimpiyat Oyunları‟na hazırlanan ve katılacak olan sporcularımıza
temsilcilerimize üst düzey ve kapsamlı bir hazırlık ortamı sağlamak.

ve

BaĢarılı ve hedeflerine ulaĢabilen bir Eskrim Federasyonu için tüm paydaĢlarımız
olan, devlet kurumları, kulüplerimiz, sporcular, belediyeler, okullar, üniversiteler ve
medya önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yapılan çalıĢmaların etkili olması ve
baĢarıyla sonuçlanması için paydaĢlarımızın daha güçlü biçimde birlik olması
gerekmektedir. Türk eskrimindeki paydaĢların birlik içinde hareket etmesi ve bir araya
getirilmesi için Türkiye Eskrim Federasyonu aktif ve düzenli bir biçimde çalıĢacaktır.
Bugünün eskrimcilerine ve geleceğin yıldızlarına hak ettikleri desteği sağlayabilmek
için paydaĢlarımız ile daha yakın bir iĢbirliği yapacağız.
4. Dopingle Mücadele
Türkiye Eskrim Federasyonu doping ile mücadele konusunda kararlı bir biçimde
çalıĢacağını ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından belirlenen kural
ve ilkeleri benimseyeceğini ve uygulayacağını taahhüt etmektedir.

Türkiye Eskrim Federasyonu, Dopingle Mücadele Komisyonunun aĢağıda belirtilen
Konularda faaliyetlerini sürdüreceği tüm faaliyetleri destekleyecektir.
• Dopingle Mücadele konusunda planlanma, koordinasyon, uygulama, izleme ve
yenilikleri takip etme,
• Ġlgili diğer ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluĢ ve diğer Dopingle Mücadele
KuruluĢları ile iĢbirliği yapma,
• Diğer Ulusal Dopingle Mücadele KuruluĢları ile karĢılıklı Doping Kontrolleri
yapılmasını teĢvik etme,
• Dopingle mücadele araĢtırmalarını destekleme,

• Dopingle mücadele ile ilgili bilgilendirme ve eğitim programlarının planlanma,
uygulama ve izleme.

Bizi baĢarıya götürecek model
Bu yapıyı oluĢturmak için planlı ve kararlı çalıĢmalıyız. BaĢarıyı destekleyen unsurları
güçlendirmeli, engel teĢkil edenleri ortadan kaldırmalıyız. Avrupa ġampiyonası‟nda
kazanılan bronz madalya, Üniversiade‟da kazanılan bronz madalya ve en önemlisi
2016 Rio Olimpiyat Oyunlarına kota alarak katılacak olmanın gururunu hep birlikte,
büyük bir coĢkuyla yaĢadık. Bu baĢarıları hedef odaklı sistemli çalıĢmalar sonucunda
elde ettik. Milli takımlarımızın baĢarısı federasyonumuzu ve Türk Eskrimini her
bakımdan olumlu yönde etkiledi.
Tüm bu baĢarılara uzun vadeli ve kararlı çalıĢmaların sonucunda ulaĢıldı. Bu
baĢarının mimarları dikkatle planlanmıĢ, hedef odaklı sistemin ilk nesil sporcularıydı.
Önümüzdeki dönemde bu sistemi daha da geliĢtirip, baĢarılarımızın sürekliliğini
sağlamak ve Olimpiyat madalyası kazanmak için çalıĢacağız.

Hedeflerimiz:
• Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına daha fazla sporcu ile katılım sağlamak,
• Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında madalya almak,
Bu hedeflere ulaĢabilmek için, sporcularımızın alt yapıdan olimpiyat sporcusu
seviyesine kadar, aĢağıdaki geliĢim ve sportif performans sisteminden eksiksiz bir
Ģekilde faydalanmalarını sağlamalıyız.

Sportif Performans Sistemi
Sporcularımızın hedefi olimpiyat oyunlarına katılmak, madalya kazanmak olmalıdır.
Madalyaya götürecek sistem sportif performans sistemidir ve bu sistem için anahtar
kelime bütünleĢmedir. Tüm paydaĢlarımızı Türk Eskrimini baĢarıya ulaĢtıracak spor
performans sistemini oluĢturmak için bir araya getirmeliyiz. Sistemin içinde yer alan
tek bir parçanın bile zayıf olması veya düzgün bir Ģekilde çalıĢmaması, sistemin
aksamasına neden olabilir. BaĢarı döngüsünün her bir parçasını sürekli olarak
geliĢtirip, katıldığımız her turnuvada altın madalya kazanmaya odaklanacağız.

GeliĢtirilmesi amaçlanan sportif performans sistemi stratejisi
• Olimpik antrenman merkezleri,
• Elit sporcu kariyer planlaması,
• Performans arttırma ekipleri,
• Kazanmaya Yönelik Bir Eğitim Sistemi
• Ġkili AnlaĢmalar
•Operasyonel planlama, oluĢturmada güçlü sistemleri bir araya getirerek üst düzey
sporcularımızın performansını daha yüksek seviyeye taĢımalarını amaçlamaktadır.
AĢağıdaki konularda destek sağlayan profesyonel bir sportif performans biriminin
kurulması stratejimizin uygulanabilmesi için Ģarttır.

Olimpik Antrenman Merkezleri
Olimpik antrenman merkezleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel etkililer
ile birlikte çalıĢarak en iyi yapının oluĢturulmasını sağlamak
Strateji
Sporcularımızın yararlanabilmesi için en üst düzey eğitim, antrenman ve dinlenme
Hizmetlerinin verildiği son teknoloji ile donanmıĢ tesislerden faydalanmalı ve bu
tesislerin sayısının arttırılması sağlanmalıdır. Bu tesislerde üst düzey sporcuların
performansını arttırmaya yönelik test, araĢtırma ve uygulamaların yapılacağı bir
ortam oluĢturmayı hedeflemekteyiz. Türkiye, eskriminin arkasında güçlü devlet
desteği olan bir ülkedir. Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleĢme
konusunda çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların stratejik olarak
planlanıp bazı spor dallarının bölgelere odaklanarak planlanmasında büyük fayda
görmekteyiz. Bu planlama sürecine mutlak suretle Türkiye Eskrim Federasyonu
katılmalı ve ulusal ve uluslararası tecrübelerini aktarmalıdır. Olimpik antrenman
merkezleri sportif mükemmelliğe ulaĢmak, Olimpiyat Oyunları‟na hazırlanan
sporculara destek hizmetleri sağlamak için önemli bir iĢleve sahiptir. Türkiye‟de üst
düzey eskrimciler yetiĢtirmek için Eskrim Milli Olimpik Antrenman Merkezi
kurulmalıdır.
Farklı Ģehirlerde üniversitelerle bilimsel iĢbirliği içerisinde branĢlara göre Eskrim Milli
Olimpik Antrenman Merkezi ile koordinasyon içinde çalıĢan Olimpik Antrenman
Merkezleri oluĢturulmalıdır. Ayrıca, yeni oluĢturulacak her tesisin, Uluslararası
Federasyonunun (FĠE) ve Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC)‟nin belirlediği
kriterlere uygun olduğundan emin olmak bizim sorumluluğumuzdur.
Eylem Planı
• Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte 2016 yılının sonuna kadar mevcut tesisler için
tarihçe, görseller, özellikler, kapasite, ulaĢım planları ve uluslararası onaylar gibi
bilgilerin bulunduğu ayrıntılı bir tesis bilgi bankası hazırlamak,
• Olimpik antrenman merkezlerinde görev yapmak üzere branĢında kariyerli ve
bilinen üst düzey antrenör kadrolarını oluĢturmak.
• Olimpik antrenman merkezlerinde görev yapmak üzere yurtdıĢındaki merkezlere
Eğitime gönderilecek kadrolar oluĢturmak.

Elit Sporcu Kariyer Planlaması
Amacımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları‟na mümkün olan en yüksek sayıda Olimpik
sporcunun katılmasını sağlamaktır. Olimpiyat Oyunları‟nda yarıĢan sporcu sayımızı
arttırmak oyunlarda madalya kazanma olasılığımızı yükselteceği gibi aynı zamanda
yetenek havuzumuzun büyümesini de sağlayacaktır. Stratejimiz, Olimpiyat
Oyunları‟na hazırlanan eskrimcilerimize hazırlık döneminde, oyunlar süresince
yardım etmektir. Yüksek performans planları sürdürülebilir bir baĢarı yakalamanın
temelini oluĢturur. Biz Türkiye‟nin Türk Eskriminin zirvede yer almasını istiyoruz.
Eylem Planı
• Yurt dıĢında katıldığımız müsabaka ve kamp sayısını arttırmak,
• Spor Bilimleri konusunda, yüksek performans hizmetleri ve bu hizmetlerin uygulama
aĢamaları ile ilgili 3 ayda bir toplantılar düzenlemek ve olimpik eskrimcilerimizin
yüksek performans planları geliĢim konularında ilerleme raporlarını değerlendirmek,
• Eskrimde Üst düzey ülkeler ile irtibat kurmak, eğitim, iĢ birliği protokolleri yapmak ve
yüksek performans planları konusunda en yeni bilgilerin, en baĢarılı örneklerin temin
edilmesini sağlamak,
• 2016 yılı bitmeden Olimpik eskrimcilerimiz için bir „Yüksek Performans Planlama‟
Semineri düzenlemek ve bu konuda sporcularımızı bilgilendirecek uzmanlar davet
etmek.

Performans Artırma Ekipleri
Üst düzey eskrimcilerimizin Olimpiyat Oyunları‟na hazırlık sürecinde ve Olimpiyat
Oyunları esnasında ihtiyaç duydukları performans desteğini vermek.
Strateji
Sporcularımızın en iyi performanslarını sergilemeleri için mümkün olan en uygun
koĢulların sağlanması ve doğru tavsiyelerin verilmesi gereklidir. Performans arttırma
ekipleri; üst düzey sporculara spor hekimliği, kondisyon, beslenme ve spor psikolojisi
gibi alanlarda hizmet sunabilen uzman kiĢilerden oluĢmaktadır. Hedefimiz, Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan uzmanlar veya bu konuda yeterli özel firmalar ve
önde gelen Üniversiteler ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO)
temsilcileri ile birlikte çalıĢarak, sporcularımıza performans desteği sağlamaya
yardımcı olacak ekipleri oluĢturmaktır.
Eylem Planı
BaĢlayacak olan 2016-2017 sezonu baĢlangıcında çalıĢmaya baĢlayacak olan
Performans arttırma ekiplerimiz Olimpik sporcularımıza birçok alanda destek
olacaklar:
• Kondisyon Antrenman programları hazırlamak, uygulatmak,
• Performans raporlama,
• Personal Training,
• Sakatlıkların önlenmesi ile ilgili tedbirler almak,
• Sportif rehabilitasyon,
• Sporcular için özel beslenme programları geliĢtirmek,
• Sporculara psikolojik destek vermek.

Kazanmaya Yönelik Bir Eğitim Sistemi
Tüm sporcularımıza iyi bir eğitim verilmesini sağlamak ve aynı zamanda Olimpik
hayallerini sürdürme imkânı tanımak.
Strateji
Okullarımız sporcularımızın geliĢimi için önemli müesseselerdir. Türkiye Eskrim
Federasyonu, okul ve spor sisteminin gelecek nesil Olimpik eskrimcilerin yetiĢmesi
için en iyi platformun oluĢmasını sağlamak için çalıĢacaktır. Bizi çalıĢmalarımızda
yönlendiren temel ilkemiz ise;
Üst düzey sporcularımızın performansları ve yetiĢtirilmelerini olumsuz etkileyebilecek
tüm engellerin ortadan kaldırılması olacaktır.
Stratejimiz, Eğitimlerini sürdüren üst düzey sporculara odaklanarak eğitimlerini ihmal
etmeden en iyi Ģekilde yeteneklerini geliĢtirmek üzerinde çalıĢacağız.
Eylem Planı
• Sporcularımızın eğitim sistemi çerçevesinde karĢılaĢtığı sorunları ele almak ve
çözümler bulmak üzere Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurulunda Eğitim
Komisyonu adı altında bir bölüm kurmak,(Eylül 2016)
• Sporcularımızın öğretim gördükleri kurum yetkilileri ile her 6 ayda bir toplantılar
düzenleyerek sporcularımızın genel durumunu müzakere etmek ve eylem noktaları
belirlemek.
• Dünyadaki en baĢarılı okul ve spor sistemleri üzerine bir araĢtırma yapmak ve 2017
yılının ortasına kadar mevcut eğitim sisteminin üst düzey sporcular için geliĢtirilmesi
adına yenilikçi çözümler üretmek.
• Üst düzey sporcular için bir burs sistemi oluĢturmak ve 2017 yılında en az 10
sporcuya eğitim bursu sağlamak.

Ġkili AnlaĢmalar
Türkiye Eskrim Federasyonu ile diğer Eskrim Federasyonları arasında daha güçlü
iliĢkiler kurmak.
Strateji
Kurumların uyguladığı güçlü modellerden esinlenmek ve örnek uygulamalar hakkında
bilgi toplamak adına, diğer Eskrim Federasyonları ile iyi iliĢkiler içerisinde olmak
önemli bir fırsattır. Bu konudaki stratejimiz, Türkiye Eskrim Federasyonu ile diğer
Eskrim Federasyonlarını bir araya getiren bir ikili anlaĢma programı geliĢtirmektir.
Eylem Planı
• 2017 yılının sonuna kadar ikili anlaĢma programını oluĢturmak,
• 2017 yılının sonuna kadar önde gelen Eskrim Federasyonları ile resmi anlaĢma,
protokoller imzalamak.
• En az yılda bir kez diğer ulusal federasyonlar ile ortak projeler geliĢtireceğiz.
• IOC, FĠE ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu gibi uluslararası organizasyonlarla
iliĢkilerimizi güçlendireceğiz.

Operasyonel Planlama
Olimpiyat Oyunlarına hazırlık süresince Türk eskrimcilerine en iyi koĢulları sağlamak.
Strateji
Operasyonel planlama Olimpiyat Oyunları‟nda baĢarılı olmanın vazgeçilmez bir
parçasıdır. Kafilede bulunan destek personeli ve çalıĢanların en verimli iletiĢim ve
problem çözme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktadır. Stratejimiz, Spor Genel
Müdürlüğü ile birlikte çalıĢarak Olimpiyat Oyunları‟na hazırlanan eskrimcilerimize
destek vermektir.
Eylem Planı
Sahip olduğumuz kaynakların doğru zamanda doğru kiĢilere aktarılmasını sağlayarak
mümkün olan en büyük etkinin yaratılması için çalıĢacağız.
• Üst düzey Eskrim Federasyonları (ABD, Rusya, Ġtalya, Çin, Almanya, Ġngiltere) ile
çalıĢma toplantıları düzenleyerek operasyonel planlar hakkında fikir alıĢveriĢinde
bulunmak,
• Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları‟nda daha iyi koordinasyonun sağlanması için Spor
Genel Müdürlüğü ile aylık toplantılar düzenlemek,

SPORCULARIMIZIN SEÇĠM KRĠTERLERĠ:
Tokyo 2020 hedefli sporcularımızın performansa dayalı değerlendirmeleri ve
seçimleri, Eskrim Teknik talimatımızdaki Milli takım sporcularımızın belirlenmesi
kurallarına göre ve aĢağıdaki kriterlere göre oluĢturulacak Türkiye klasman
sistemindeki en iyi sporcularımızdan oluĢacaktır.
Performansa dayalı kriterlerimiz
Tokyo 2020 hedefli olimpiyat havuzuna girecek sporcularımızın seçiminde
değerlendirilecek performansa dayalı klasman sisteminde Sekiz (8) müsabaka
değerlendirilecektir.
Bu müsabakalardan ulusal düzeyde yapılan ve katılım gösterilen; sezon öncesi
yapılan “Açık Turnuva”, sezon ortasında yapılacak iki günlük “En Güçlüler Turnuvası”
ve Avrupa Ģampiyonasından bir ay önce yapılacak olan “Türkiye ġampiyonası”ndan
elde edilen en iyi iki puan‟ın ve altı (6) uluslararası yarıĢma (Dünya Kupası serileri,
Grand Prixler, Dünya ġampiyonası, Avrupa ġampiyonası ve Satellitler turnuvalardan
elde edilecek puanlar. (En fazla 2 Satellite turnuvasının puanları sayılacaktır.)).
Bu turnuvalarda elde edilecek performansa göre toplanacak puanların Türkiye
klasman sisteminde oluĢacak puan durumuna göre en iyi sporcularımız Tokyo 2020
hedefli Olimpiyat havuzunda yer alacaklardır.
Olimpiyat Oyunları ve Olimpiyat Avrupa Elemeleri Turnuvalarına, turnuvanın
baĢlamasına 14 gün kala Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Büyükler BaĢarı
Tablosunda en iyi dereceye/puana sahip sporcu katılım hakkı kazanır. Uluslararası
Eskrim Federasyonu (FIE) BaĢarı Tablosunda eĢit puana sahip sporcuların olması
durumunda, katılım hakkını Büyükler Türkiye Klasman Puan Sisteminde, turnuvanın

baĢlamasına 14 gün kala en iyi puana sahip sporcu alır. Eğer sporcular arasında
Büyükler Türkiye Klasman Puan Sistemi genel baĢarı puanı sıralamasında da eĢitlik
varsa, hangi sporcunun Olimpiyat Oyunları Elemeleri Turnuvasına katılacağını ilgili
branĢın antrenörü ve BaĢ antrenör belirler.

