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TÜRKİYE  
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 
ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE KUPASI 

 29 MART – 02 NİSAN 2017 ERDEMLİ / MERSİN 

YARIŞMA GENELGESİ 

“ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE KUPASI” Atıcılık yarışmaları 29 Mart – 02 Nisan 2017 

tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonunda yapılacaktır. 

Yarışmalar; 

1.İlgili spor dalında lisanslı, kulüp mensubu ve ferdi sporculara, aşağıda belirtilen şartlarda açık olup, 

yarışma programındaki branş ve kategorilerde yapılacaktır. 

2.Sporcular programda belirtilen antrenman gününde kendi branş ve kategorileri için ayrılan 
yer ve sürede antrenman yapacaktır. 

3. Takımlar aynı kulübe mensup 3 sporcudan ya da İl Müdürlüklerini temsilen aynı ilin 3 ferdi 

sporcusundan oluşur. Her kulüp veya İl Müdürlüğü her branş ve kategoride birer takımla temsil 

edilebilir. 

4.Yarışmalarda Uluslararası Atış Sporları Federasyonu (ISSF) ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık 

Federasyonu mevzuatı uygulanacaktır. 

5.Kategorilerde yaş hesaplanmasında, 31 Aralık tarihi esas alınacaktır. 

Büyükler: 1996 ve daha büyük doğumlular, 

Gençler: 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlular, 

Yıldızlar: 2002-2003-2004-2005-2006-2007 doğumlular. 

6.Yarışmalara katılacak sporcuların lisanslarının 2017 yılı vizeli olması gerekmektedir. 

7.Yarışma Başvuruları Online Başvuru Formu yoluyla yapılacak olup, faks ya da e-posta ile 

yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. Federasyonumuzca hazırlanmış olan online yarışma 

başvuru formu son başvuru tarihi olan 17 Mart 2017 Cuma günü saat 17.00’a kadar web 

sitemizde ve resmi facebook hesabımızda açık olacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra form 

otomatik olarak kapanacak olup, yeni kayıt yapılamayacaktır. 

Bu nedenle, belirtilen süre içerisinde olmak koşulu ile her sporcu için bir form doldurulması 

gerekmektedir. 

8.Yarışma öncesi yapılacak Teknik Toplantıya katılacak idareciler ekte gönderilen katılım formunu 

eksiksiz doldurmuş ve tasdik edilmiş şekilde (onaylı ve imzalı ) sporcu lisansları ile birlikte toplantı 

sırasında tertip komitesine vereceklerdir. Katılım formunun aslını teslim etmeyen il ve ya 

kulüplerin sporcuları ve antrenörleri yarışmalara alınmayacaktır. Sporcular nüfus cüzdanlarını 

yanlarında bulunduracaklar ve istenmesi halinde görevlilere göstereceklerdir. 

9. Son başvuru tarihinden sonra, yarışma seri listeleri federasyonumuzun resmi web sitesinde ilan 

edilecektir. İlan edilecek olan listelerin ilgili kişilerce dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Listelerde olabilecek hatalar, Federasyonumuza bildirildiği takdirde, ilan tarihinden itibaren 3 gün 

içerisinde düzeltilecektir. 22 Mart 2017 tarihinde kesinleşmiş yarışma listeleri ve yarışma programı 

web sitemizde ilan edilecek olup, bu tarihten sonra listelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve 

hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. 

10. Yarışmaya katılım başvurusunu yaparak yarışma listelerine dâhil edilen sporcuların, yarışmaya 

katılamama durumlarında; katılmama nedenlerini içeren dilekçelerini Yarışma Tertip Kurulu 

Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. Mazeretleri uygun görülmeyen sporcu ve kulüplerin bağlı 

bulundukları kurumlara ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine Federasyonumuzca uyarı 

yazısı gönderilecektir. 

11.Yarışmalarda; itirazlar makbuz karşılığı 200.-TL ödenerek yapılacaktır. İtirazın haklı olması halinde 

alınan ücret iade edilecek aksi halde Federasyon’a gelir kaydedilecektir. 

12.  Resmi antrenmanlarda ve yarışmalarda; tüm sporcular Juri/Hakem Komitesi tarafından izlenecek 

ve kurallara hâkim olmadığı ya da tehlikeli silah kullandığı tespit edilen sporcular ISSF kuralları 

gereğince, yarışmalara alınmayacak ya da diskalifiye edilecektir. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78okkfZcexScp0Bwk5ESfybfYqTolDr0arfCbfdvhKYISjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78okkfZcexScp0Bwk5ESfybfYqTolDr0arfCbfdvhKYISjw/viewform
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MALİ KONULAR; 

      1.  Antrenöre ödeme yapılabilmesi için 2017 yılı vizesi yapılmış en az 1. Kademe Atıcılık Antrenörlüğü 

belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. 

      2. Müsabakalara KAFİLE BAŞKANI VEYA İDARECİ olarak katılanlara, Federasyon tarafından 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

      3.  Tüfek veya Tabanca branşlarında; 

    1- 4 sporcu ile gelen kulüp veya bölgelerin 1 antrenörüne, 5-10 sporcu ile gelen kulüp veya 

bölgelerin 2 antrenörüne,11 ve daha fazla sporcu ile gelen kulüp veya bölgelerin 3 antrenörüne, 

ödeme yapılacaktır. 

     4. Tüfek ve Tabanca branşlarında Büyük Erkekler kategorisinde ilk ( 8 ) dereceye giren sporculara, 

diğer kategorilerde ise ilk ( 15 ) dereceye giren sporculara ödeme yapılacaktır.  

     5. Kafile listelerinde antrenör olarak yer alanlar yarışmalara sporcu olarak katılamazlar.  

     6. Yıldız sporcular müsabakalarda konakladıkları takdirde branşının yapıldığı gün kadar harcırah alır. 

(tabanca veya tüfek) 

     7.  Dereceye giremeyen sporcu, antrenör ve idarecilerin harcırahları İl Müdürlükleri tarafından 

ödenebilir. 

       AÇIKLAMA 

1.Sporcular yarışmalara ve dereceye girmeleri halinde ödül törenlerine, eşofman veya uygun spor 

kıyafetiyle katılacaklardır. 

2.Yarışmada ilk 3 dereceye giren takımlara kupa, takımları oluşturan ve derece alan diğer sporculara 

madalya verilecektir. (Dereceye giren sporcular ödüllerini bizzat kendileri alacaklardır. Aksi 

taktirde ödülleri verilmeyecektir.) 

Bu katılım şartlarında yer almayan konularda karar verme yetkisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık 

Federasyonu veya Tertip Kurulu Başkanlığına aittir. 
 

Federasyon E-Mail : info@taf.gov.tr  
Federasyon Faks   : 0 312 311 6875 
 

Online Yarışma Başvuru Formu için tıklayınız. (Federasyona faks ya da e-posta 

göndermenize gerek yoktur. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne onaylatılacak olan katılım 
formlarının aslı Yarışma Tertip Kurulu Toplantısında Tertip Kuruluna teslim edilecektir) 
 

Ateşli Tabanca Yarışma Katılım Formunu indirmek için tıklayınız.  (GHSİM ‘ne onaylatılacak) 
 

Ateşli Tüfek Yarışma Katılım Formunu indirmek için tıklayınız.  (GHSİM ‘ne onaylatılacak) 
 
 

ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE KUPASI 
 

TARİH 50 METRE POLİGONU 25 METRE POLİGONU 

29.03.2017 
TÜFEK YAT ANTRENMANI 

(Tüm Kategoriler) 

25M CENTER FIRE ANTRENMANI (BE) 

25M TABANCA ANTRENMANI (GE) 
 

  

30.03.2017 

TÜFEK YAT YARIŞMALARI 
(Tüm Kategoriler) 

25M CENTER FIRE YARIŞMASI (BE) 

25M TABANCA YARIŞMASI (GE) 

TÜFEK 3 POZİSYON RESMİ ANTRENMANI 
(BE-GE-BB-GB) 

25M STANDART TABANCA ANTRENMANI 
(BE-GE) 

 
  

31.03.2017 

TÜFEK 3 POZİSYON YARIŞMALARI 
(BE-GE-BB-GB) 

25M STANDART TABANCA YARIŞMASI 
(BE-GE) 

50M SERBEST TABANCA ANTRENMANI 
(BE-GE) 

25M SPOR TABANCA ANTRENMANI 
(BB-GB) 

 
  

1.04.2017 
50M SERBEST TABANCA YARIŞMASI 

(BE-GE) 

25M SPOR TABANCA YARIŞMASI 
(BB-GB) 

25M RAPID TABANCA ANTRENMANI 
(BE-GE) 

 
  

2.04.2017 
 

25M RAPID TABANCA YARIŞMASI 
(BE-GE) 

 
Not: Ekipman kontrol, resmi antrenman, yarışma ve ödül töreni saatlerini içeren yarışma programı ve 
yarışma seri listeleri 22 Mart 2017 tarihinde Federasyonumuzun web sitesinden ilan edilecektir. 

mailto:info@taf.gov.tr
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http://www.taf.gov.tr/content/upload/Havali_Atesli/2017/genelgeler/Atesli_Silahlar_Tr_Kupasi/tabanca_katilim_formu.docx
http://www.taf.gov.tr/content/upload/Havali_Atesli/2017/genelgeler/Atesli_Silahlar_Tr_Kupasi/tufek_katilim_formu.docx

