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 2028 Amerika Los Angeles’ta yapılacak olan olimpiyat yolunda; Türk Ragbisini yöneten ve 
yönlendiren Türkiye Ragbi Federasyonu'nun, 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar ki kısa, orta ve uzun 
vadeli önceliklerini tanımlayıp Türk Ragbisini Uluslararası seviyeye çıkaracak adımlara zemin 
hazırlamaktır. Plan temel olarak Ragbi Federasyonu’nca izlenecek olan hedef ve önceliklere 
odaklanmıştır. Stratejik Plan 2021-2024 yılları arasında ortaya çıkarılmış olup, planın tamamlanması 
için Türkiye Ragbi Federasyonu’nun ve Federasyon’a bağlı kurulların yetkilileri ile görüşülmüş, tüm 
bu paydaşların görüşleri göz önünde bulundurularak bir yol haritası çıkartılmıştır.  

 Plan hazırlanırken sporda dünyanın önde gelen özellikle Olimpiyatlarda başarılı olan Yeni 
Zelanda, Fransa, Fiji, İngiltere, Avusturalya, Amerika, Çin, gibi ülkelerinin çalışmaları ve planlamaları 
da incelenmiş, O ülkelerdeki Olimpiyat Hazırlık Merkezleri incelenerek, stratejik hedeflerin 
tanımlanmasında bu kaynaklardan,faydalanılmıştır. 

 Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Planı, Türk Ragbi gelişimi adına 
Federasyon yönünün tam olarak tanımlanmasını, anlaşılmasını kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar 
için bir temel olmasını hedeflemektedir. 

 Kurumun olimpiyat vizyonunu ve gelecekteki yönünü tanımlayan bu plan, kulüpler, sponsorlar 
gibi dış paydaşları da daha sıkı işbirliğine teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

 Planlama yapılırken, zaman içerisinde yaşanacak gelişmeler ve ilerlemeler doğrultusunda 
yenilenip, revize edilebilecektir. 

 2024 Paris Olimpiyatları hedefine ulaşabilmek için ragbi ailesinin her bireyinin katılımı büyük 
fayda sağlayacaktır. 

 Bu Plan, Ragbi Federasyonu’nun konu başlıklarına göre temel prensiplerini ve stratejik 
önceliklerini tanımlamaktadır.

 Altyapı faaliyetlerini geliştirerek, genç ragbicilerin eğitimli ve tecrübeli antrenörler aracılığı ile 
bilgilenmelerini sağlamak. 

 Tesislerimizi iyileştirerek, sporcularımızın en iyi olanaklarda ragbi oynamaları için çalışmak. 

 Yeni ragbi malzemesi alımında ve Türkiye de üretiminin sağlanması için girişimlerde 
bulunmak. 

 Ragbiyi daha olumlu bir deneyim haline getirmek için yeni antrenman teknikleri geliştirmek. 

 Kulüplerle birlikte çalışarak, onların Ragbi sporuna  yatırım yapmalarını teşvik ederek daha 
çok faaliyet düzenlemek. 

 Eğiteceğiz, Eğitimli antrenörler eşliğinde, yenilikçi antrenman çalışmalarını kullanarak 
Yetenekleri belirlemek. 
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 Antrenörlük eğitim sürecini geliştirip yenilikçi materyaller ile destekleyeceğiz, ülke genelinde 
kullanılabilecek ve sürekli olarak yenilenecek bir veri tabanı oluşturmak. 

 Objektif yollar ve bilimsel performans ölçüm teknikleri kullanarak yetenekleri belirlemek. 
Performans ölçümlerinde en verimli uygulamaları belirleyip kullanmak. 

 Ragbi kulüplerimizin altyapılarında üst düzey Ragbi eğitimi almalarını sağlayarak yol 
göstermek. 

 Belirlenen yeteneklerin gelişimlerini rekabetçi ve üst düzey organizasyonlarda sürdürmeleri 
için çalışmak. 

 Altyapı milli takımlarımızda mücadele eden sporcularımızın mümkün olduğunca çok sayıda 
uluslararası maç oynayarak tecrübelerini arttırmalarını sağlamaya çalışmak. 

 Üst düzey sporcularımıza spor hayatları boyunca ve sonrasında rehberlik etmek. 

 Hedefler doğrultusunda ulaşılmak istenen nokta, Uluslararası sportif rekabette üst düzey 
performans göstererek, madalya sayımızı çoğaltmak, Olimpik sporcuların eğitimli antrenörler ve 
kamplarla gelişimlerini sağlamak, yapılacak testler ve bilimsel çalışmalarla sporcuların en üst 
performansa ulaşmalarını sağlamak. 

1 - 2024 Paris Olimpiyatlarına ve Avrupa Oyunlarına katılım sağlayarak oyunlarda kota elde etmek. 

2 - Olimpiyat Havuzunda bulunan sporcularımızı sürekli kampta tutmak. 

3 - Düzenli olarak Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızın Sağlık ve Performans Testlerini 
yaptırmak. 

4 - Olimpiyat Havuzunda bulunan ve Hedef kadroda bulunan sporculara Spor Malzemesi sponsoru 
bulmaya çalışmak. 

5 - Olimpiyat Havuzunda sporcusu olan kamplara gelen ve Milli Takım Antrenör sözleşmesi 
imzalayan Antrenörleri motive etmek amacıyla Olimpiyat Havuzundan ve bütçeden seans ücreti 
ödeyemeye çalışmak. 

Kısa Vade:
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1 - 2024 Paris Olimpiyatları için  Avrupa müsabakalarına devam edilecek, Sporcularımızın daha fazla 
müsabakaya katılımı sağlanması için stratejik çalışma yapmak. 

2 - Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızı sürekli Ankara Kızılcahamam’da bulunan ve yapımı 
bitecek olan sahalarımızı Olimpiyat Hazırlık Merkezi yaparak orda sürekli kampta tutmak. 

3 - Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızı Gürcistan ve Macaristan’daki Antrenman 
merkezlerinde Olimpiyat Hazırlık kamplarına göndermek.

4 - Olimpiyat Havuzunda bulunan sporcularımızın yanı sıra, yurt dışındaki liglerde oynayan Türk 
vatandaşı sporcularımıza ulaşıp  onların da istihdamını sağlamak.

5 - Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızın Sağlık ve Performans Testlerine göre 
sporcularımızın eksik noktalarını geliştirmek. 

6 - Olimpiyat Havuzunda bulunan ve Hedef kadroda bulunan sporculara Spor Malzemesi sponsoru 
bulmaya çalışmak. 

7 - Olimpiyat Havuzunda sporcusu olan,kamplara gelen ve Milli Takım Antrenör sözleşmesini 
imzalayan Antrenörleri motive etmek amacıyla bu antrenörlere Olimpiyat Havuzundan ve bütçeden 
seans ücreti ödeyemeye çalışmak. 

8 - 024 Olimpiyatlarına gidebilecek kadroyu oluşturabilmek için Etaplı Türkiye şampiyonası 
müsabakalarının etap sayılarını arttırarak çekirdek kadroyu oluşturmak. 

1 - 2024 Paris Olimpiyatları için  Avrupa müsabakalarına devam edilecek, Sporcularımızın daha fazla 
müsabakaya katılımı sağlanması için stratejik çalışma yapmak. 

2 - Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızı sürekli Ankara Kızılcahamam’da bulunan ve yapımı 
bitecek olan sahalarımızı Olimpiyat Hazırlık Merkezi yaparak orda sürekli kampta tutmak. 

3 - Olimpiyat Havuzunda bulunan Sporcularımızı Gürcistan, Macaristan, İtalya’daki Antrenman 
merkezlerinde Olimpiyat Hazırlık kamplarına göndermek. 

4 - Olimpiyat Havuzunda bulunan sporcularımızın yanı sıra  yurt dışındaki liglerde başarılı olup 
oynayan Türk vatandaşı olan sporcularımıza ulaşıp istihdam etmek.
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