OLİMPİK SPORCU HAVUZUNA TEKLİF EDİLME ŞARTLARI
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU OLİMPİYAT YOLU PROGRAMI
1.1 Olimpiyat Yoluna Genel Bakış
Türkiye Eskrim Federasyonu Olimpiyat Yolu Programı, olimpik yoldaki üst düzey sporcular için gelişmiş
bir destek seviyesi sağlar. Bu, büyük müsabakalar/oyunlar ve dünya düzeyi etkinliklerde başarılı olmak,
sporcuları hazırlamak için finansal ve/veya programsal desteği içerir.
Sporcuların spor potansiyelini geliştirmenin yanı sıra, aynı zamanda kariyer planlamalarına,
eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Bu program için, Spor Bakanlığı Yüksek Performans Strateji Kurulu tarafından potansiyel Olimpik sporcu
havuzu oluşturulur.
1.2 Olimpik Yolda Destekler
Program sporculara aşağıdaki destekleri sağlayabilir:









Bireysel yıllık yarışma ve antrenman planının oluşturulması,
Spor bilimi ve spor hekimliği desteği (örn. Video analizi, Güç ve Kardiyo programları,
Performans testlerini, Psikoloji, Beslenme, Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon)
Büyük etkinliklerin desteklenmesi,
Yurt dışı hazırlık kampları için destek,
Seçilen yurtdışı etkinlikleri için destek,
Antrenör maliyetleri, antrenman, müsabaka ve donanım maliyetlerini karşılamak için finansal
destek,
Bakanlık tarafından ödenen sporcu harçlığı nakdi desteği,
Federasyon ödül talimatı uyarınca bütçe imkanlarına göre ödenen, Büyükler/Gençler FIE
klasmanı başarı sıralamasına göre belirlenen nakdi destek.

1.3 Uygunluk Kriterleri
Olimpiyat Yolu Programına hak kazanabilmek için sporcuların aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:








İyi karaktere sahip ve eskrimde iyi durumda olan bir Türk vatandaşı olmak,
Milli takımda yarışıyor olmak,
Geliştirilebilir potansiyele sahip olmak,
Takım başarısını kendi bireysel başarısından daha fazla önemseyen, takım kavramına önem
veren, takım ruhunu gösterme ve takım arkadaşlarıyla iyi çalışma becerisi olan sporculardan
olmak,
Aşağıda belirtilen spor performansı derecelerini elde etmek,
Olimpik Sporcu Sözleşmesini imzalamak ve içeriğinde bulunan tüm şartları ve taahhütleri
yerine getirmek.

1.4 Aday gösterme ve Seçim Süreci
Olimpiyat yolu programına uygun adaylar, Teknik Kurul tarafından değerlendirilecektir.
Olimpik sporcu havuzuna dâhil edilme önerileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanacaktır.

Aday gösterme ve seçim sürecinde değerlendirmenin tüm aşamalarında ve ayrıca sporcunun yıllık
sözleşme yenileme sürecinde, belirlenen kriterler (antrenman taahhüdü, spor performansı potansiyeli,
tutum, davranış ve performans testleri) kullanılacaktır. Potansiyel Olimpik sporcuların tam bir
antrenman yüküne (haftada en az 20-30 saat, yılın 48 haftasında) uygun olması ve antrenmanlar için
belirlenen planlara ve programlara riayet etmeleri önem taşır.
Kriterlerin detayları:
a. Antrenman taahhüdü:
Sporcunun antrenman yükü, Eskrime özgü tam antrenman yüküyle belirlenen yıllık (Genellikle
haftada 10-20 seans, haftada en az 20-30 saat.) antrenman hacmi, spor bilimi ve spor hekimliği
gibi etkinlikleri içerir, örneğin video analizler, kuvvet ve kondüsyon programları, mental
antrenmanlar (Spor Psikolojisi), Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon.
b. Spor Performansı:
Bireysel spor performansı olarak bir önceki yılda elde edilen (İçinde bulunulan sezondan önceki
sezonda yapılan Avrupa, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve Grand Prix turnuvaları)
aşağıdaki tabloda belirtilen dereceleri elde etmiş olmak,
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c. Tutum ve Davranış: Bu madde, antrenörler, olimpik komite, yöneticiler, grup üyeleri ve eğer
gerekirse bağımsız kişiler referans alınarak belirlenecektir.
d. Performans ve Laboratuvar Testleri: Bu testler yılda en az 2 kez yapılabilecektir. Psikoloji,
Fizyoloji, Biyomekanik, Eskrime özel testler vb.,
e. Takım kavramı: Takım başarısını kendi bireysel başarısından daha fazla önemsemesi ve alt
yapıda bulunan diğer eskrimcilere ve kendisini takip eden tüm sporculara iyi bir rol modeli
olması beklenmektedir.
Aday gösterilen tüm sporcular, Olimpiyat yolu programı başvurularının sonucu hakkında
bilgilendirileceklerdir.
Başarılı olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onay verilen adaylara, Türkiye Eskrim
Federasyonu tarafından bir teklif mektubu gönderilecek ve Olimpiyat Yolu Programına resmen
başlayacaklardır.

1.5 Sıkça Sorulan Sorular:
Lütfen Yüksek Performans Koordinatörü ile iletişime geçiniz. Sorularınızı bilgi@eskrim.org.tr e-posta
adresine iletebilirsiniz.
1. Performansım artar veya azalırsa Olimpiyat Yolu Programı desteğim nasıl etkilenir?
Bir mikro planlama döngüsü sırasında destek etkilenmez. Uzun vadeli plana baktığımızda
izleme ve gözden geçirme dönemleri olacak ve spor performansı takip edilecektir.
2. TEF Olimpiyat Yolu Programı kapsamında hangi yükümlülüklere uymalıyım?
Öngörülen antrenman ve yarışma planlarına bağlı kalmanın yanı sıra, sporcunun sporculuk
ilkelerini ve değerlerini (Örneğin Olimpizm) ön planda tutmasını, takım kavramına önem
vermesini, takım başarısını kendi bireysel başarısından daha fazla önemsemesi ve alt yapıda
bulunan diğer eskrimcilere ve kendisini takip eden tüm sporculara iyi bir rol modeli olması
beklenmektedir.
Yükümlülüklerin ve beklentilerin tüm ayrıntıları TEF Olimpik Yol Programı Sporcu
Sözleşmesinde detaylandırılacaktır.
3. Olimpiyat Yolu Programı Sporcuları olarak şu anki antrenörüm ve / veya kulübüm altında
yarışmaya devam edebilecek miyim?
Evet, mevcut antrenörün ile devam edebilir ve bir kulüp adına yarışmalara katılabilirsin.
Olimpiyat Yolu Programı, uzun vadeli bir plan olması amaçlanan bir programdır.
4. Antrenman veya yarışma sırasında yaralanırsam programımı nasıl etkiler?
Bir sporcunun yaralanması durumunda, rehabilitasyon döneminde desteklenmeye devam
edilir.
5. Yurtdışında eğitim almayı düşünürsem, bu program desteğine başvurabilir miyim?
Evet, ancak bazı değişiklikler olabilir, bazı destekler yapılmayabilir, verilebilecek destekler kurul
kararları ile belirlenir.
6. Şu anda sponsorluk alıyorsam veya alacaksam ve / veya başka bir burs alacaksam, hala
programa başvurabilir miyim?
Burs için evet, Sponsorluk için de evet, yine de başvurabilirsiniz, ancak burs ve sponsorlukların
tüm ayrıntılarını vermeniz gerekir.
Ancak alınan burs ve sponsorlukların TEF Olimpiyat Yolu Programı ile ilgisi ve / veya örtüşmesi
göz önünde bulundurularak duruma göre değerlendirilecektir. Şu anda bu program ile örtüşen
bir burs veya sponsorluk alıyorsanız verilecek Olimpiyat Yolu Programı finansal destekler
kapsamında ayrı ayrı ele alınacaktır. TEF Olimpiyat Yolu Programının bir amacı da Olimpiyat
Yolu Programı sporcularını gelecekteki burs ve sponsorluk desteklerine ulaşabilmelerini
sağlamak ve hazırlamaktır.

