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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.

Orta Vade:

Uzun Vade:
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Our Goal 

On the way to the 2028 Olympics in Los Angeles, USA; to define the short, medium, and 

long-term priorities of Turkish Rugby Federation, which manages Turkish Rugby, until the 2024 

Paris Olympics and to prepare the ground for steps that will take Turkish Rugby to the 

International level. The plan is mainly focused on the goals and priorities to be pursued by the 

Rugby Federation. The Strategic Plan is drawn up between 2021 and 2024 and was discussed with 

the officials of Turkish Rugby Federation and the boards affiliated to the Federation to complete 

the plan and a road map has been drawn up by considering the views of all these stakeholders.  

 
While preparing the plan, the studies and planning of the world's leading countries in sports 

in general, especially New Zealand, France, Fiji, England, Australia, United States, China, which 

were successful in the Olympics, were also examined, and the Olympic Preparation Centers in 

those countries were examined and these resources were used to define strategic targets. 

 
The Turkish Rugby Federation 2024 Paris Olympic Games Plan aims to fully define and 

understand the direction of the Federation for the development of Turkish Rugby and to be a basis 

for short-, medium- and long-term planning. 

 
 Defining the organization's Olympic vision and future direction, this plan aims to encourage 

external stakeholders such as clubs, sponsors for more close cooperation.  

 
While planning, it can be renewed and revised in line with the developments that will be 

experienced over time.  

 
 In order to achieve the goal of 2024 Paris Olympics, the participation of every member of 

the rugby family would benefit enormously. 

 
This Plan defines the basic principles and strategic priorities of the Rugby Federation under 

its different headings. 

 

Olympic Goals; 
  By improving the youth development, young rugby players can gain knowledge through trained and 
experienced coaches. 

 

 Improving our facilities and making sure that our athletes play rugby at the best facilities. 

 

 To take initiatives to purchase new rugby equipment and to commence their production in Türkiye.  

 

 Developing new training techniques in rugby. 

 

Working with clubs, encouraging them to invest in Rugby, and organizing more activities. 

 

We will work with trained coaches identify talents using innovative training exercises. 
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 We will develop the coaching training process and support it with innovative materials, to 

create a database that can be used throughout the country and that can be constantly renewed.  

 
To identify capabilities using objective pathways and scientific performance evaluation 
techniques. 
 
To identify and use the most efficient practices in performance evaluation. 

 
To guide our rugby clubs by ensuring that they receive high-level Rugby training in their 

infrastructure. 

 
To work for the identified talents to continue their development in competitive and high-

level organizations. 

 
 To make sure that our athletes who compete in our youth national teams increase their 

experience by playing as many international matches as possible. 

 
To guide our senior athletes throughout their sports lives and afterwards. 

 
The desired point to be reached in line with the targets is to increase the number of our 

medals by performing at high level in international competitions, to train the Olympic athletes with 

the trained coaches and camps, to make athletes reach the highest level of performance with the 

tests and scientific works to be conducted. 

 

Short-Term: 

1- To obtain quotas in the games by participating in the 2024 Paris Olympics and European 

Games. 

2- To keep our athletes in the Olympic Pool in the camp continuously. 

3- To have Health and Performance Tests of our Athletes who are regularly in the Olympic 

Pool. 

4- Trying to find a sponsor for Sports Equipment for the athletes in the Olympic Pool and in 

the target squad. 

5- Trying to pay session fees from the Olympic Pool and the budget to the coaches who 

come to the camps, who have Olympic athletes, and who sign a national team coach 

contract in order to motivate them. 
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Medium Term: 

1- Participation in European competitions for the 2024 Paris Olympics will continue and strategic 

work will be carried out to ensure the participation of our athletes in more competitions.  

2- To keep our athletes in the Olympic Pool in the camp by making ready our fields in 

Kızılcahamam, Ankara, which will be completed as an Olympic Preparation Center. 

3- To send our athletes in the Olympic Pool to the Olympic Preparation camps at the 

Training Centers in Georgia and Hungary. 

4- In addition to our athletes in the Olympic Pool, reaching to Turkish athletes who 

play abroad to include them to our national teams as well. 

5- To improve the deficiencies of our athletes according to the Health and 

Performance Tests of our athletes in the Olympic Pool. 

6- Trying to find a sponsor for sports equipment for the athletes in the Olympic Pool and in 

the target squad. 

7- Trying to pay session fees from the Olympic Pool and the budget to the coaches 

who come to the camps, who have Olympic athletes, and who sign a national 

team coach contract in order to motivate them. 

8- To create the core squad by increasing the number of legs of Turkish 

Championship competitions in order to create the squad that can participate in 

the 2024 Olympics. 

 
Long-Term: 

1- Participation in European competitions for the 2024 Paris Olympics will continue and 

strategic work will be carried out to ensure the participation of our athletes in more 

competitions.  

2- To keep our athletes in the Olympic Pool in the camp by making ready our fields in 

Kızılcahamam, Ankara, which will be completed as an Olympic Preparation Center. 

3- To send our athletes in the Olympic Pool to the Olympic Preparation camps at the 

Training Centers in Georgia, Hungary and Italy. 

4- In addition to our athletes in the Olympic Pool, reaching to Turkish athletes who 

play abroad to include them to our national teams as well. 

 

 

 

mailto:info@trf.gov.tr
http://www.trf.gov.tr/

