TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
18 YAŞ MİLLİ TAKIM SPORCUSU SEÇME KRİTERLERİ
Türkiye Tenis Federasyonu Teknik Kurulu tarafından 18 Yaş Milli Takımları'
nın belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aşağıda belirtilen
kriterlerin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 18 Yaş Milli Takım Seçme
Kriterleri Uluslararası Tenis Federasyonunun Sıralama sistemini değiştirmiş olması
sebebiyle revize edilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki kriterleri sağlayan sporcuların
seçme turnuvası oynamaksızın milli takıma kabullerine karar verilmiştir.
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*Milli takım müsabakalarının düzenleneceği yıl içerisinde herhangi bir zaman
diliminde belirlenen klasman hedefini tutturmak milli takıma doğrudan kabul için
yeterlidir.
**Yaşlar takvim yılı esasına göre hesaplanır.
Yaz Kupası takımları oluşturulurken;
- Kriterleri sağlayan sporcu sayısının kadro sayısından fazla olduğu durumlarda
yaşa bakılmaksızın en yüksek klasmanlı sporcular kadroya doğrudan girmeye hak
kazanırlar.
- Avrupa Şampiyonası'na (European Championships) katılım gösterecek 2 (iki)
sporcu sadece tekler kriterlerine bağlı olarak belirlenir.
- Milli takım seçme turnuvası, kadroda boş yer kalması durumunda oynanacaktır.
- 1 sporculuk yer kalması durumunda; turnuvanın şampiyonu milli takıma
doğrudan dâhil edilir. Finalist sporcu herhangi bir sebepten kadroya giren
sporcunun gelememesi durumunda kadroya dâhil edilir.
- 2 sporculuk yer kalması durumunda; milli takım seçmelerinde kullanılan feed-in
consolation formatında turnuva oynanır. Final oynayan sporcular doğrudan
kadroya girerler. Herhangi bir sebepten kadroya giren sporcunun gelememesi
durumunda feed-in tablosunun kazananı kadroya dâhil edilir.
- Klasmanların eşitliği halinde yaşı küçük olan sporcu (yıl/ay/gün) öncelik kazanır.
- Çiftler Sıralaması Dikkate Alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilmiş kriterler çerçevesinde;
İlay Yörük, 2001 doğumlu, ITF World Tennis Tour 187 numara
Zeynep Sönmez, 2002 doğumlu, ITF World Tennis Tour 234 numara
18 yaş Milli Takımına doğrudan kabul hakkı kazanmışlardır.
Kadınlarda 18 yaş Milli Takım seçmeleri yukarıdaki kriterlerde de belirtilmiş
olduğu gibi 1 sporculuk yer kalma seçeneğine göre düzenlenecek, şampiyon olan
sporcu yaz kupaları için Milli Takıma davet edilecek, finalist olan sporcu da yedek
olarak değerlendirilecektir.
Erkeklere belirtilmiş kritlerler çerçevesinde doğrudan Milli Takıma girme hakkı
elde eden sporcumuz yoktur.
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