TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ



Seçmelerin Yapılacağı İl: Erzurum



Seçmelerin Yapılacağı Tarihler:
o 6-8 Haziran 2018 Erzurum ilinden katılan sporcular için A Milli Takım (Büyükler) Seçmeleri,
o 8-9 Haziran 2018 Erzurum ilinden katılan sporcular için Genç Milli Takım Seçmeleri,
o 9-10 Haziran 2018 Erzurum dışından katılan sporcular için A Milli Takım ve Genç Milli
Takım Seçmeleri,



Milli Takım Seçmelerine katılmak isteyen adayların; en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar başvuru
dilekçesi ve kimlik fotokopilerini curling@curling.gov.tr adresine mail yada 0312 309 10 87
numaraya faks göndermeleri gerekmektedir. (dilekçeler ektedir).
o Yaşı itibari ile hem A Milli Takım hem de Genç Milli Takım Seçmelerine katılacak adayların her
iki seçme için de ayrı ayrı dilekçe göndermeleri gerekmektedir.
o Seçmelere katılmak isteyen 18 yaşından küçük sporcuların veli izin belgesini başvuru
dilekçesiyle birlikte Federasyona göndermeleri gerekmektedir (veli izin formu ektedir).
o A Milli Takım Seçmelerine katılan adaylar bu seçmelerden topladıkları puanlar ile Genç Milli
Takım seçmelerinde de değerlendirilecektir (iki kez seçmelere katılmak mümkün olmayacaktır).



Karışıklar (mix), Milli Takım seçmelerinden sonra aday kadroya dahil edilen sporcular arasından
Teknik Kurul tarafından belirlenecektir.



A Milli Takım (Büyükler) Seçmelerine katılmak isteyen sporcuların doğum tarihi 30.06.2000
öncesi olmalıdır.



Genç Milli Takım Seçmelerine katılmak isteyen sporcuların doğum tarihi 01.07.1997-30.06.2004
aralığında olmalıdır.

MİLLİ TAKIM SPORCU SEÇME KRİTERLERİ

Genel Değerlendirme

I.

Aşağıda belirtilen hususları taşıyan her birey Curling Milli Takım Seçmelerine katılır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türkiye Curling Federasyonu son sezon lisanslı sporcusu olmak ve en az bir kez ulusal veya
mahalli lig faaliyetlerine katılmış olmak,
c) Belirtilen yaş veya özel hususları taşımak,

Seçme Kriterleri

II.

Milli Takım sporcu kadroları ve Milli Takım aday sporcu kadroları ile Milli Takım kamp sporcu
kadroları belirlenirken, aşağıda belirtilen kriterler neticesinde alınan toplam puanlar üzerinden sıralama
yapılır ve ilgili kadrolar, hedeflenen organizasyonun gerektirdiği kontenjanı (her takım için 8 sporcu)
dolduracak şekilde oluşturulur:
1. Sporcu, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir ve yapabilirliği 100 puan üzerinden
değerlendirilir. Sporcular topladıkları puana göre en yüksek puandan en düşük puana doğru
sıralanır ve bu sıralamada federasyonun belirlediği kontenjan sayısında sporcu Aday Milli Takım
kadrosuna dâhil edilir.
a.

Speed Trap Hız Testi: Bu testte sporcuların hız kontrollerinin seviyesi ölçülür ve uygulamada
sporculardan 6 farklı hızda çıkış yapmaları istenilir; yapılan çıkışın hızı istenen hıza 5 saliseden
daha yakınsa sporcu o çıkıştan 3 puan alır, çıkış hızı istenilen hıza 10 saliseden daha yakınsa sporcu
o çıkıştan 2 puan alır, çıkış hızı istenilen hıza 15 saliseden daha yakınsa sporcu o çıkıştan 1 puan
alır, çıkış hızı istenilen hızdan 15 saliseden daha fazla uzaklıkta ise sporcu o çıkıştan puan alamaz.
Bu bölümde sporcudan 6 farklı hızda çıkış istenileceği için bu bölümden üretilebilecek tam puan 18
(on sekiz) dir.

b.

Speet Trap Çizgi Testi: Bu testte sporculardan 3 farklı çizgiye taş ile her iki rotasyonda çıkış
yapmaları istenir ve yapılan her çıkış 3 puan üzerinden değerlendirilir. Bu bölümde sporcudan 3
farklı noktaya 6 farklı çıkış istendiği için bu bölümde üretilebilecek toplam puan 18 (on sekiz) dir.

c.

Atış Uygulama Testi: Bu testte sporculardan her iki rotasyonda 4 farklı uygulama atışı istenilir
(buton, raised draw, hit and stay, hit and roll), yapılan atışlarda atılan taşın evin merkez noktasına
(buton) yakınlığı dikkate alınarak puanlama yapılır. Uygulamada twelve foot’a temas eden taş için 1
puan, eight foot’a temas eden taş için 2 puan, four foot’a temas eden taş için 3 puan ve butona
temas eden taş için 4 puan kazanılır. Bu testte 8 atış uygulayan sporcular toplamda 32 (otuz iki)
puan toplayabilirler.

d.

Temel Teknikler: İlk üç maddede belirtilen testlerde sporcuların teknik becerileri genel olarak
görülür ve 12 puan üzerinden değerlendirilir. Bu testte sporcuların üretebileceği toplam puan 12 (on
iki) dir.

e.

Antrenör Değerlendirmesi: Bu bölümde sporcunun tavrı, davranışları, uyumu, yapıcılığı, oyun
alanına ve malzemeye saygısı gibi kavramlar antrenörler tarafından gözlemlenir ve 20 puan
üzerinden değerlendirilir. Bu testte sporcunun üretebileceği toplam puan 20 (yirmi) dir.

2. İlk aşamayı geçen sporcular Türkiye Curling Federasyonunun belirlediği kontenjan ölçüsünde
hazırlık kampına dahil edilir. Aday milli takım sporcuları kamplarda dayanıklılık, kuvvet,
koordinasyon, taktik, strateji, takım uyumu gibi testlere de tabi tutulacak olup devamındaki hazırlık
kamplarında müsabaka kadrosu oluşturulur.

