
 

 

 
 

2021 SEZONU 

MİLLİ TAKIM SEÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (*) 

 
Ulusal Sıralama 1-2-3-4 Yarışları Sonunda Oluşacak Klasman Kategorileri 

 
● U17 

● U19 

● Gençler 

● Açık Yaş (Gençler ve Büyükler)  

 

 

Açıklamalar 

 

U17 ve U19 Klasmanları 
 

a) Ulusal Sıralama 1,2,3 Yarışları sonunda sporcuların aldıkları en yüksek iki sıralama puanı 

dikkate alınarak oluşacak klasmanda, her iki kategori için ilk dört içinde yer alan dört 

kadın ve dört erkek sporcu 4-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Mısır’da yapılacak olan ‘U17-

U19 Dünya Şampiyonası’ kadrosuna ve 28 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihlerinde Portekiz’de 

yapılacak olan ‘U17-U19 Avrupa Şampiyonası’ kadrosuna davet edilecektir. 

           
Açık Yaş (Gençler ve Büyükler birlikte) ve Gençler Klasmanı 

 

a) Güncel ‘Büyükler UIPM Pentatlon Dünya Sıralaması’nda ilk 100 içerisinde olan sporcular, 

ayrıca milli takım ve kamp kadrolarına davet edilir.  

b) Ulusal Sıralama 1,2,3 Yarışları sonunda sporcuların aldıkları en yüksek iki sıralama puanı 

dikkate alınarak oluşacak klasmanda, her iki kategori için ilk üç sırada olan üç kadın ve üç 

erkek sporcu 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerinde İsviçre’de yapılacak olan ‘Gençler 

Avrupa Şampiyonası’ ve 11-17 Temmuz 2021 tarihlerinde Mısır’da yapılacak olan ‘Dünya 

Gençler Şampiyonası’ kadrosuna davet edilecektir. 

c) Açık Yaş (gençler ve büyükler birlikte) kategorisinde, Ulusal Sıralama 1-2 Yarışları sonunda 

alınan puanlar toplamına göre oluşacak olan gençler ve büyükler kategorilerinin beraber 

değerlendirileceği Açık Yaş klasmanında (UIPM Pentatlon Büyükler sıralamasında ilk 100 

içerisinde olan sporcular dışında) ilk iki sırada olan kadın ve erkek sporcular; ‘Dünya Kupası 

Macaristan’, ‘Dünya Kupası Bulgaristan 1’ ve ‘Dünya Kupası Bulgaristan 2’ kadrosuna davet 

edilecektir. 

Bu üç yarış sonucunda, UIPM‘in Dünya Kupası büyükler sıralamasında en iyi üç kadın ve üç 

erkek sporcu, 7-13 Haziran 2021’de ‘Pentatlon ve Laser Run Dünya Şampiyonası’ (Belarus) ve 

4-11 Temmuz 2021’de ‘Büyükler Avrupa Şampiyonası’ (Rusya) kadrosuna davet edilecektir. 

(Bu müsabakalar için UIPM’in güncel büyükler sıralaması geçerli olmayacaktır.) 

Ulusal Sıralama 3 Yarışları sonrasında en iyi iki puan sıralamasına göre oluşacak Açık Yaş 

(gençler ve büyükler birlikte) klasman sonucunda ise Büyükler Dünya ve Avrupa 



 

 

Şampiyonaları kadrolarına, kontenjan dahilinde bir kadın ve bir erkek sporcu daha 

davet edilecektir. 

d) Ağustos ayında yapılması planlanan Ulusal Sıralama 4 Yarışları’ndan sonra, en iyi üç sıralama 

puanı ile oluşacak U17, U19, Gençler ve Açık Yaş klasmanlarına göre, yılın geri kalan 

aylarında yapılacak olan uluslararası yarışmalar ve kamplar için değerlendirme yapılacaktır. 

 
(*) Milli Takım Seçme ve Değerlendirme Kriterleri, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğj’nin ilan ettiği yeni müsabaka 
tarihlerine göre yeniden düzenlenmiştir.  

 
Genel Koşullar 

 
1. Muhtelif tarihlerde katılım yapılması uygun görülen, ulusal ve uluslararası kamplar ile UIPM 

takvimine eklenen uluslararası yarışlara, tüm kategorilerde, güncel klasman sıralamalarına göre 
sporcu seçilebilir. 

2. Modern pentatlon yarışmalarına gönderilmesi planlanan sporcularımızın, binicilik ehliyeti olması 
gerekmektedir. Ehliyeti olmayan sporcunun yerine, klasmanda ardından gelen sporcu kadroya 
alınmaz. 

3. Milli takım değerlendirmesi yapılırken, sporcular öncelikle kendi yaş kategorisinde 
değerlendirilecektir. 

4. Klasman puanı eşit olan sporcular arasında sıralama belirlenirken, o güne kadar aldıkları en 
yüksek modern pentatlon puanı dikkate alınacaktır. 

5. Tüm yaş kategorilerinde. milli takım hakkı kazanamayan sporcular, 2021 UIPM takvimine 
eklenecek uluslararası turnuvalar için ‘Ulusal Klasman Sıralaması’ dikkate alınarak ayrıca 
değerlendirilebilir. 

6. Gençler kategorisinde olan ve büyükler kategorisindeki yarışmalara da gitmeye hak kazanan 
sporcularımız, müsabakalar arasında 7 günden az bir süre var ise, gençler kategorisindeki 
müsabakaya gönderilecektir. 

7. Biathle ve Triathle klasmanına yönelik ‘Milli Takım Seçme Değerlendirme Kriterleri’ daha sonra 
açıklanacaktır. 

8. Bütçe imkanları, covid 19 salgınının genel seyri, sporcuların ulusal ve uluslararası 
müsabakalardaki performans durumları göz önüne alınarak; milli takım kadro sayısını arttırmak 
veya azaltmak, faaliyete katılmamak gibi durumların yanı sıra her türlü değişiklik yapma yetkisi 
federasyonumuz yönetim kuruluna aittir. 


