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Ücretler 
ISSF’in herhangi bir kuralında belirtilen Uluslararası Atıcılık Sporları 
Federasyonu ücretlerinin listesi: 
 

Müsabakalar   

Giriş Ücreti(Olimpiyat oyunları ve Gençlik Olimpiyat Oyunları 
hariç) (Genel Kurulca belirlenmiştir) 

Avro 170 

Geç Giriş Ücreti (Organizasyon Komitesi tarafından kabul 
edilmesi durumunda Resmi Varış Gününden 30 ila 3 gün önce, 
170 Avro artı 50 Avro) 

Avro 220 

Organizasyon Komitesi her bir giriş için ISSF’e 30 gün içinde 
ücret ödemesi yapmalıdır. 

Avro 5 

Herhangi bir ISSF Şampiyonasında her bir Görevli için giriş ücreti 
(Genel Kurulca belirlenmiştir) 

Avro 50 

Müsabakalarda İtiraz Ücreti Avro 50.00 

Müsabakalarda Temyiz Ücreti Avro 100.00 

Trap / Skeet tüfek eğitim ücreti Avro 8.00 

Double Trap tüfek eğitim ücreti Avro 10.00 

Ekipman Kontrol Kartı Değişimi  Avro 10.00 

Kıyafet tekrar denetim ücreti, ikinci kez veya aynı şampiyonada 
birbirini izleyen testlerde (parça başına/ tekrar eden 
denetlemelerde) 

Avro 20.00 

Organizasyon Komitesinin zorunlu olarak karşılayacağı, atanmış 
Jüri Üyelerinin seyahat harcamaları (azami) 

Avro 900.00 

ISSF İdari Ücretleri   

Yeni Hakem Lisansı çıkartılması Avro 20.00 

Hakem Lisansının yenilenmesi Avro 15.00 

Hakem Lisansının yükseltilmesi Avro 15.00 

Yeni Yivsiz Tüfek Hakemi Lisansı çıkartılması Avro 20.00 

Yivsiz Tüfek Hakemi Lisans yenilenmesi Avro 15.00 

Sporcu Kimlik Numarası çıkartılması Avro 10.00 

Sporcu Kimlik Numarası çıkartılması ekspres başvuru (bir hafta 
içerisinde çıkartılır) 

Avro 20.00 

ISSF Elektronik Puanlama Hedef Kursu (sınavdan geçilmesi 
sonrası Lisans çıkartılmasını içerir) 

Avro 70.00 

Her bir federasyona üyelik ücreti (Genel Kurulca belirlenmiştir) İsviçre 
Frankı 

1500.00 

ISSF Eğitim Akademisi   

Eğitim Akademisi kurslara katılım ücreti Avro 1250.00 

 
Tüm müsabaka ücretleri günlük döviz değişim kuru üzerinden Organizasyon 
Komitesine Avro veya Amerikan Doları cinsinden ödenebilir. Organizasyon Komitesi 
ödemeler için tercih edilen para birimi belirtebilir. 
 
ISSF’e ödenecek tüm ücretler Avro, Amerikan Doları veya İsviçre Frankı cinsinden 
günlük değişim oranıyla ödenebilir. 
 
ISSF mağazasındaki ürünlerin ücretleri ayrıdır ve online olarak bulunabilir. 
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1. ISSF TÜZÜĞÜ 

 Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonu (The International Shooting Sport 

Federation) 1907 yılında “Union Internationale des Federations et Associations 

Nationales de Tir,” adıyla kurulmuş, 1915 yılında dağılmış ve 1921 yılında “Union 

Internationale de Tir” adıyla yeniden kurulmuştur. 1939 yılında faaliyetler yeniden 

durdurulmuş ve Birlik 1947 yılında Uluslararası Atıcılık Birliği (“International Shooting 

Union – UIT”) olarak yeniden organize olmuştur. 15 Temmuz 1997’de Birlik adını 

bugünkü şekline (International Shooting Sport Federation”) dönüştürmüştür. 

Federasyonun adının kısa şekli ISSF’dir. Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonu, 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından resmi olarak, Uluslararası Amatör Atıcılık 

Sporlarının uluslararası ve dünya çapındaki müsabakalarında tek kontrol organı 

olarak tanınmıştır. 

 

1.1  AMAÇ 

1.1.1  Atıcılık sporlarını politik, ırksal veya dini temelde ayrım yapmadan 

destekler ve yönetir, ve tüm ülkelerin atıcılık federasyonları arasındaki 

dostluk bağlarını kuvvetlendirir. 

1.1.2  Diğer spor organizasyonları ve kurumları arasındaki ilişki ve işbirliğini 

kuvvetlendirir. 

1.1.3  Federasyon amaçlarına ulaşmak için: 

1.1.3.1 Teknik kuralları yayınlar, 

1.1.3.2  Hakemleri lisanslandırır, 

1.1.3.3  Atıcılık faaliyetlerinin organizasyonunda Olimpiyat Oyunlarının 

Organizasyon Komitesi ile işbirliği yapar, ve IOC’nin verdiği yetkiyle tüm 

teknik düzenlemeleri denetler ve kontrol eder, 

1.1.3.4  Dünya Şampiyonalarını organize eder, 

1.1.3.5  Uluslararası şampiyonaları destekler ve denetler, 

1.1.3.6 Talimatların metod ve programlarını geliştirir ve destekler, 

1.1.3.7  Eğitimsel, bilimsel ve tıbbi prensipleri araştırır, 

1.1.3.8  Resmi bültenleri yayımlar, 

1.1.3.9  Federasyon’un amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunanları ödüllendirir.  

1.2  ISSF GENEL MERKEZİ 

1.2.1  Merkez, Başkanın ve Genel Sekreterin ülkesinde olmalıdır. İkametgâhları 

farklı ise konuma İdari Konsey karar verir. 

1.2.2  İdari Konseyin kararına bağlı olarak; Federasyon, Merkezin bulunduğu 

ülkenin kanunlarına göre tescil edilmiş olmalıdır. 
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1.3  ÜYELİK 

1.3.1  Federasyon; atıcılık sporlarının tek yetkili organı olarak uygun şekilde 

tanınmış Ulusal Atıcılık Örgütlerinden oluşmalıdır ve bu örgütler kendi 

Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından da tanınmalı ve bağlısı olmalıdır. 

1.3.2  Ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tam 

üyesi olmalıdır. 

1.3.3  Üyelik, her ülkeden bir (1) Federasyona açıktır. 1989’dan önce iki (2) üye 

federasyonu tanınmış ülkeler, çift üyeliği muhafaza edebilir, ama ülke 

başına birden fazla yeni üyelik kabul edilmeyecektir. 

1.3.4  Başvuranlar şunları sunmalıdır: 

1.3.4.1  Kuruluşları ve organizasyonlarının detayları 

1.3.4.2  Tüzüklerinin bir kopyası; 

1.3.4.3  1.3.1 ve 1.3.2’de belirtildiği şekilde onay ve üyelik onayları 

(sertifikasyonları); 

1.3.4.4  ISSF anti-doping mevzuatına ve Dünya anti-doping kurallarına tam uygun, 

kendi anti-doping kurallarının kopyası; 

1.3.5  Üyeliğe İdari Konseyin çoğunluk oyuyla karar verilir ve yeni üyeler Genel 

Kurul’a bildirilir. 

1.3.6  Başvuran, reddedilmiş başvurusunu direkt olarak Genel Kurula sunabilir. 

1.3.7  Üyeler, ISSF tarafından yetkilendirilmeleri hariç olmak üzere, ISSF 

Mevzuatında tanımlanan faaliyetleri yapan diğer Kıtasal ve Uluslararası 

derneklere bağlı olamaz ve bunların şampiyonalarına katılamaz.  

1.3.8  Yıllık Üyelik ücreti ödeme tarihi 1 Ocak’tır ve 30 gün içerisinde 

ödenmelidir. 

1.3.9  Üyelikten çekilme Genel Sekretere üç (3) aylık ihbar süresi ile müracaatla, 

yılsonundan itibaren geçerli olmak üzere gerçekleşebilir.  

1.3.10  Kısıtlı finansman kaynaklarına sahip olan üye, İcra Komitesine üyelik 

ücreti indirimi için başvurabilir. 

1.3.11  Üyenin ödemelerini o yılın 31 Mart’ı sonrasına kadar geciktirmesi halinde 

hakları askıya alınır. 

1.3.12  İki (2) yıllık ücret yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye ihraç edilebilir.  

1.3.13  Geçmiş ücretlerin ödenmesi ve yeniden üyeliğe kabul ücreti olan 200 

İsviçre Frankının ödenmesi halinde üyelik yeniden başlatılır. 

1.3.14  Bir üye özel şartlardan dolayı üyeliğinin özel olarak değerlendirilmesini 

talep edebilir. 
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1.3.15  Askıya Alma ve İhraç 

1.3.15.1  İdari Konseyin görüşü, bir üyeliğin askıya alınmasının ISSF’in herhangi bir 

amacına ulaşmasını kolaylaştıracak olması şeklindeyse, bir üyenin üyeliği 

askıya alınabilir. 

1.3.15.2  Bir üye, Tüzüğe veya Genel Mevzuata aykırı bir hareketinden dolayı 

Federasyondan ihraç edilebilir.  

1.3.16  Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu – ISSF – ve Üyeleri arasındaki 

Özel Tahkim Anlaşması: 

1.3.16.1  ISSF’in mevcut Kuralları ve Mevzuatından kaynaklanan ve dostça 

çözülemeyen her ihtilaf, normal mahkemelere yapılan başvurular hariç 

olmak üzere, son olarak Spor Tahkim mahkemesi Kuralları ve Mevzuatına 

göre oluşturulan bir heyet tarafından çözümlenmelidir. Taraflar, belirtilen 

Kurallar ve Mevzuata uyacaklarını, verilen hükmü iyi niyetle kabul 

edeceklerini ve icrasını hiçbir şekilde engellemeyeceklerini garanti ederler. 

1.3.16.2  ISSF ve bir (1) veya birkaç üyesi arasındaki, ISSF’in herhangi bir kurumu 

tarafından nihai bir karara bağlanmamış ihtilaflar; tahkim için Lozan’da 

bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ne taraflardan biri veya diğeri 

tarafından gönderilebilir. Bahse konu Mahkeme tarafından verilen her 

karar, taraflar üzerinde temyiz hakkı olmadan bağlayıcıdır. 

1.3.17  ISSF Etik Kuralları’na; üyeler, Kıtasal Konfederasyonlar, takımlar, 

görevliler ve sporcular tarafından uyulmalıdır. 

1.3.18  ISSF Anti-Doping Kuralları’na; üyeler, Kıtasal Konfederasyonlar, 

takımlar, görevliler ve sporcular tarafından uyulmalıdır. 

1.4  ONURSAL ÜYELİK 

1.4.1  Federasyon’un en yüksek onuru olarak bireyler onursal üyelik ile 

ödüllendirilebilir. Genel Kurul tarafından resmi önerme ve seçim gereklidir. 

1.4.2  Onursal Üyeler, Federasyon’un tüm toplantılarına katılabilirler, söz hakları 

mevcuttur ancak oy hakları yoktur. 

1.5  ORGANİZASYON VE YÖNETİM 

1.5.1  Federasyon görevlerini aşağıdaki unsurlarla icra eder; 

1.5.1.1  Genel Kurul; 

1.5.1.2 İdari Konsey; 

1.5.1.3  İcra Komitesi; 

1.5.1.4  İdareciler; 

1.5.1.5  Komiteler. 
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1.5.2  Genel Kurul, İdari Konsey veya İcra Komitesi geçici Komiteler oluşturabilir. 

1.5.3  Herhangi bir pozisyona aday olan birey, bir Federasyon’un mevcut üyesi 

olmalı ve desteğine sahip olmalıdır. 

1.6  GENEL KURUL 

1.6.1  Genel Kurul, Üyeleri temsil eden delegelerden oluşur. 

1.6.2  Genel Kurul iki (2) yılda bir Dünya Şampiyonalarının (Seçim Kongresi) ve 

Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı konumda veya İcra Komitesinin oybirliği 

ile seçeceği bir konumda toplanır. 

1.6.3  Bir Olağanüstü Genel Kurul; Genel Kurul veya İdari Konsey kararıyla veya 

en az 25 üyenin yazılı talebi ile toplanır. 

1.6.4  Üyelerin gündem önerileri 3 ay önceden alınmalıdır. 

1.6.5  Gündem ve dokümanlar; tüm Üyeler ve İdari Konseye 2 ay önceden mail 

ile gönderilmelidir.  

1.6.6  Genel Kurul kararları gündem maddeleri ile sınırlandırılmıştır. Tüzük veya 

Genel Mevzuat değişimi hariç olmak üzere, maddeler gündeme İdari 

Konsey tarafından veya Genel Kurul’da %75 çoğunluk oyuyla eklenebilir. 

1.6.7  Genel Kurulun Fonksiyonları: 

1.6.7.1  Sekretaryanın, İdari Konsey üyelerinin, Komitelerin Başkanlarının, 

Denetçilerin ve Onursal Üyelerin seçimi; 

1.6.7.2  Tutanak veya Seçim Komiteleri gibi geçici Komitelerin seçimi; 

1.6.7.3  Denetçilerin raporunun ve diğer raporların onaylanması; 

1.6.7.4  Dünya Şampiyonalarını organize edecek ülkelerin seçimi; 

1.6.7.5  Üyelik durumuna ilişkin başvuruların kararları; 

1.6.7.6  Üyelik harçlarının belirlenmesi; 

1.6.7.7  Tüzüğün ve Genel Mevzuatın revizyonu; 

1.6.7.8  Federasyonun feshi; 

1.6.8  Tüm atış sporlarını temsil eden bir (1) Federasyon, iki (2) oya sahip olacak 

ve bir (1) veya iki (2) delege tarafından temsil edilebilecektir. 

1.6.9  Bir ülkeyi temsil eden iki (2) Federasyonun her biri bir (1) oya ve birer 

(1’er) delegeye sahip olacaktır. 

1.6.10  Üyeler yazılı müracaat ile vekâlet ile temsil edilebileceklerdir. Bir (1) üye 

birden (1’den) fazla üyeyi temsil edemez. Bir (1) oyu bulunan üyeler, 

sadece bir (1) vekâlet oyuna sahip olabilir. İki (2) oyu bulunan üyeler, iki 

(2) vekâlet oyuna sahip olabilir. 
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1.6.11  İdari Konsey üyeleri, Genel Kurulun resen üyesidir, söz hakları mevcuttur 

ancak oy hakları yoktur. 

1.6.12  Genel Kurul için toplantı yeter çoğunluğu, üyelerin % 25’idir. (vekâletler 

dâhil) 

1.6.13  Oylama 

1.6.13.1  Temsil edilen üyelerin % 20’si veya daha fazlasının gizli oylama talep 

etmesi durumu hariç, tüm kararlar açık oylamayla alınır ve basit çoğunluk 

gereklidir.  

1.6.13.2  Seçimler gizli oyla yapılır, ancak istisnai olarak sadece bir (1) aday olması 

veya boş pozisyon kadar aday olması durumunda ve hiçbir üyenin itirazı 

olmaması halinde alkışla ilan edilebilir. 

1.6.13.3  Sadece boş pozisyon sayısında veya daha az oy içeren oy pusulaları 

geçerli kabul edilir. 

1.7  İDARİ KONSEY 

1.7.1  Geçici komiteler hariç Sekretarya, tüm Komitelerin Başkanları, her Kıtasal 

Konfederasyonun Başkanı veya Temsilcisi ve Genel Kurul tarafından 4 

yıllık bir dönem için seçilen 15 ilave üyeden oluşur. 

1.7.2  İdari Konseyin Fonksiyonları: 

1.7.2.1  Üyelerin kabulü, askıya alınması ve ihracı; 

1.7.2.2  Genel Kurul tarafından 4 yıllık bir dönem için seçilmiş olan 15 üyesinden 

beşinin (5’inin) İcra Komitesine seçimi; 

1.7.2.3  Komite üyelerinin 2 yıllık bir dönem için seçimi; 

1.7.2.4  Genel Kurula yapılan önerilerin incelenmesi; 

1.7.2.5  Atıcılık yarışmalarının teknik kurallarının ve uluslararası nişan-atıcılık 

yarışmalarının veya benzer programların kurallarının onaylanması; 

1.7.2.6  Üstün hizmeti ile öne çıkanların ödüllendirilmesi; 

1.7.2.7  İstifa eden, diğer nedenlerden dolayı görevini yerine getiremeyecek 

durumda olan, görevden alınan bir Sekretarya görevlisi, İdari Konsey üyesi 

veya Komite üyesinin yerine veya boş olan bir pozisyona atama yapar; 

1.7.2.8  Federasyonun amacının, Merkezde ve idari kadrolarda desteklendiğinden 

emin olur; (bkz. 1.2) 

1.7.3  Toplantı yeter çoğunluğu üyelerin % 50’sidir; 

1.7.4  Vekâleten oy kullanmaya izin verilmez; 

1.7.5  Seçimler hariç, tüm kararlar açık oylamayla ve üyelerin çoğunluk oyuyla 

alınır. Acil durumlarda kararlar toplantı yapılmaksızın posta ile oylama 

yöntemiyle alınabilir, ancak bu durumda % 75 çoğunluk gereklidir; 

1.7.6  Yılda en az bir kere toplanır. 
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1.8  İCRA KOMİTESİ 

1.8.1  Sekretarya, Teknik Komite Başkanı ve Genel Kurul tarafından 4 yıllık bir 

dönem için seçilmiş olan İdari Konseyin 15 üyesi arasından seçilen diğer 

beş (5) üyeden oluşur. 

1.8.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.8.2.1  Genel Kurul ve İdari Konsey kararlarının uygulandığından emin olur; 

1.8.2.2  İdari hizmetler ve fonksiyonları koordine ve kontrol eder. 

1.8.2.3  ISSF unsurlarının prensiplerini ve prosedürlerini oluşturur ve ISSF Genel 

Mevzuatının Eklerine karar verir; 

1.8.2.4  Acil konularda İdari Konsey adına hareket eder;  

1.8.2.5  Seçilen ev sahibinin yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde Dünya 

Şampiyonalarını organize edecek ülkeye karar verir; 

1.8.2.6  ISSF yönetimi altındaki tüm Şampiyonalarda Delegeler veya Temsilciler ile 

Jüri Üyelerini tayin eder. 

1.8.2.7  Diğer Komitelere verilmemiş konularda işlem yapar; 

1.8.2.8  ISSF amblemlerinin dizaynı ve kullanımına karar verir; 

1.8.2.9  ISSF Başkanı ve IOC Başkanının Olimpiyat Oyunlarının kotasında 

anlaşmaları sonrası; İcra Komitesi, “Olimpiyat Oyunlarının Atıcılık 

Yarışmalarına Katılım Özel Kurallarını” oluşturur ve uygulamasına nezaret 

eder; 

1.8.3  Toplantı yeter sayısı sekiz (8) üyedir; 

1.8.4  Yılda en az iki (2) kere toplanır. 

1.9  SEKRETARYA 

1.9.1  Federasyon Sekretaryası aşağıdakileri kapsar: 

1.9.1.1  Başkan; 

1.9.1.2  Aynı zamanda Hazine Sorumlusu olan Genel Sekreter; 

1.9.1.3  Dört (4) başkan yardımcısı; 

1.9.2  Başkan veya yokluğunda Genel Sekreter veya bir (1) Başkan yardımcısı 

Genel Kurula, İdari Konseye ve İcra Komitesine başkanlık yapar; 

1.9.3  Sekretarya görevlileri, Genel Kurul tarafından dört (4) yıllık bir dönem için 

seçilir; 

1.9.4  Sekretarya görevlileri, tüm Komitelerin toplantılarına katılabilir, söz hakları 

vardır, ancak oy hakları yoktur; 

1.9.5  Federasyon, yasal olarak, Başkan veya Genel Sekreter tarafından temsil 

edilir. 
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1.10  TEKNİK KOMİTE 

1.10.1 Bir Başkan ve beş (5) üyeden oluşur. 

1.10.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.10.2.1  Atıcılık kurallarının ve atıcılık sporunun geliştirilmesinde Bölüm 

Komitelerine yardımcı olur; 

1.10.2.2  Farklı atıcılık yarışmaları için kuralları koordine eder; 

1.10.2.3  Bölüm Komitelerinin önerilerini koordine eder; 

1.10.2.4  İcra Komitesi Delegelerini ve ISSF’in yönetimindeki yarışmaların 

Temsilcilerini belirler; 

1.10.2.5  ISSF yönetimindeki tüm müsabakalar için poligon dizaynı, poligon 

ekipmanı ve operasyonel prosedürleri değerlendirir ve destekler; 

1.10.2.6  Dünya rekorlarını doğrular ve onaylar; 

1.10.3  İdari Konsey veya İcra Komitesine karşı sorumludur; 

1.10.4  Yılda en az bir (1) kere toplanır. 

1.11  BÖLÜM KOMİTELERİ 

1.11.1  Komiteler aşağıdaki bölümler için seçilecektir: 

1.11.1.1  Tüfek atıcılığı; 

1.11.1.2  Tabanca atıcılığı; 

1.11.1.3  Yivsiz Tüfek atıcılığı; 

1.11.1.4  Koşan Hedef atıcılığı. 

1.11.2  Her Bölüm Komitesi bir (1) Başkan ve yedi (7) üyeden oluşur. 

1.11.3  Her Bölüm Komitesi atış kurallarını formüle etmekten sorumludur ve kural 

yorumu dâhil kendi alanlarındaki organizasyon, silahlar ve kurallara ilişkin 

tüm teknik hususlarla ilgilenmelidir. 

1.11.4  Her Bölüm Komitesi, İcra Komitesine ve İdari Konseye karşı sorumludur. 

1.12  HAKEMLER KOMİTESİ 

1.12.1  Bir (1) Başkan ve yedi (7) üyeden oluşur. 

1.12.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.12.2.1  Atıcılık kurallarının standart olarak uygulandığından emin olur;  

1.12.2.2  Uluslararası hakemlere kılavuzluk yapar; 

1.12.2.3  Hakemler ve Jüri Üyeleri için kurslar hazırlar ve icra eder; 

1.12.2.4  Hakem Lisans başvurularını onaylar; 

1.12.2.5  Şampiyonalar veya Oyunlar için İcra Komitesi Jürilerini belirler. 
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1.12.3  İcra Komitesi ve İdari Konseye karşı sorumludur. 

1.12.4  Yılda en az bir (1) kere toplanır. 

1.13  STATÜ VE HAKLAR KOMİTESİ 

1.13.1  Bir (1) Başkan ve yedi (7) üyeden oluşur. 

1.13.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.13.2.1  Tüzük ve Genel Mevzuat üzerinde çalışır; 

1.13.2.2  Başkaları tarafından yapılan değişiklik veya ekleme önerilerini görüşür; 

1.13.2.3  Şampiyonalar ve Olimpiyat Oyunlarına katılım uygunluğu kuralları 

üzerinde çalışır; 

1.13.2.4  Bireysel katılım uygunluğu konularını görüşür; 

1.13.3  İcra Komitesine ve İdari Konseye karşı sorumludur. 

1.14  SAĞLIK KOMİTESİ 

1.14.1  Başkan ve üyelerden oluşur. 

1.14.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.14.2.1  Atıcılıkla ilgili medikal konuları araştırır ve yapılacak işlemler ile ayrıntıları 

belirlenmiş önerileri yayınlar; 

1.14.2.2  İdari Konsey tarafından onaylanmış kurallar çerçevesinde Anti-Doping 

organizasyonunu ve uygulamasını destekler. 

1.14.2.3  Yayımlar, bültenler yoluyla ve özel etkinlikler düzenleyerek tecrübe 

paylaşımını arttırır. 

1.14.3  İcra Komitesi ve İdari Konseye karşı sorumludur. 

1.15  SPORCULAR KOMİTESİ 

1.15.1  Başkan ve altı (6) üyeden oluşur. 

1.15.2  Komitenin Fonksiyonları: 

1.15.2.1  Sporculardan, Olimpiyat Oyunları ve ana ISSF uluslararası 

şampiyonalarındaki ihtiyaçları ve problemleri hakkında bilgi toplamak; 

1.15.2.2  Bu düşünceleri seslendirmek ve ISSF’in ilgili kurumlarına göndermek 

üzere tavsiyeler oluşturmak; 

1.15.2.3  Diğer uluslararası federasyonların Sporcu Komiteleri ile irtibat kurmak ve 

etkinlikler koordine etmek; 

1.15.2.4  Sporculara antreman, konaklama ve yaşam şartları konusunda en iyi 

şartların sağlanması için ve aynı zamanda müsabakalar ile ana 

uluslararası şampiyonaların icrasına yönelik çalışma gruplarına katılmak.  

1.15.2.5  Uyuşturucu ve Dopingle mücadeleyi desteklemek. 

1.15.2.6  ISSF içerisinde sporcularla direkt bir link oluşturmak. 
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1.16  KOMİTELER 

1.16.1  Tüm ISSF Komitelerinde kararlar oy çokluğu ile alınır. 

1.16.1.1  Başkan ve Üyelerin her birinin birer oyu vardır. Çekimser, boş veya hatalı 

oylar geçersiz ilan edilir. Vekâleten oy kullanmaya izin yoktur. Başkanın 

kararı veya bir (1) üyenin talebi ile oylama gizli yapılır. Eşitlik halinde 

Başkan belirleyici oya sahiptir. 

1.16.2  ISSF’in tüm Komitelerinde en az bir (1) kadın üye bulunur. Hiç kadın aday 

bulunmaması veya kadın adayın seçilmemesi halinde, komitedeki bir 

pozisyon, Madde 1.7.2.7’ye göre dolduruluncaya kadar, boş ilan edilir. 

1.17  DENETÇİLER 

1.17.1  Denetçiler hesapları ve finansal hareketleri inceler ve Genel Kurula yazılı 

rapor verir. 

1.18  FİNANSMAN 

1.18.1  Mali yıl 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadardır. 

1.18.2  İdari Konseyin her toplantısında Genel Sekreter mali durum hakkında 

rapor verir. 

1.19  KITASAL KONFEDERASYONLAR 

1.19.1  ISSF, Kıtasal Konfederasyonların atıcılığın geliştirilmesi ve 

organizasyonundaki önemini takdir eder ve onların oluşumu ile 

çalışmalarını destekler. 

1.19.2  Bir kıtanın ISSF üyesi olan Ulusal Atıcılık Federasyonları, Kıtasal Atıcılık 

Konfederasyonu veya Federasyonu kurabilirler. 

1.19.3  Kıtasal konfederasyonların tanınması ve haklarının onaylanması İdari 

Konsey tarafından gerçekleştirilir. Kuralları ve mevzuatları, ISSF Kuralları 

ve Mevzuatı ile uyumlu olmalıdır. 

1.19.4  Kıtasal Konfederasyonların amaçları aşağıdakileri kapsamalıdır: 

1.19.4.1  ISSF Kuralları ve Mevzuatı çerçevesinde atıcılık sporunun Kıta çapında 

yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi; 

1.19.4.2  Eğitim kursları ve müsabakaların kıta çapında yaygınlaştırılması; 

1.19.4.3  Kıtasal şampiyonaların düzenli olarak organize edilmesi; 

1.19.4.4  ISSF İdari Konseyinin temsil edilmesi (Madde 1.7.1). 

1.19.5  Kıtasal Şampiyonalar organize eden yeni Kıtasal Konfederasyonların 

kurulmasına yardımcı olmak maksadıyla, İdari Konsey bir (1) Başkan 

Yardımcısı tarafından yönetilen Özel Amaçlı bir Komite kurabilir. 
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1.19.6  Kıtasal Konfederasyonlar, İdari Konsey veya Genel Kurulun her 

toplantısına faaliyetleri hakkında bir rapor sunarlar. 

1.20  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

1.20.1  Öneriler, Genel Sekreterin ofisine Genel Kuruldan üç (3) ay önce ulaşmış 

ve Madde 1.6.5 gereğince Üyelere ve İdari Konseye dağıtılmış olmalıdır. 

1.20.2  Tüm değişiklikler, Üyelerin en az %22’sinin temsil edildiği Genel Kurulun 

üçte iki (2/3) çoğunluğu tarafından onaylamalıdır. 

1.20.3  Daha önceden kararlaştırılmış bürokratik süreçler hariç olmak üzere, 

Tüzük değişiklikleri derhal yürürlüğe girer. 

1.21  DİLLER 

1.21.1  İngilizce daimi resmi dildir. Tüzük ve tüm mevzuat, kurallar ve yasal veya 

resmi yazışmalar İngilizce dilinde yayımlanmalıdır. İhtilafların 

çözümlenmesi İngilizce dilinde yapılmalıdır. 

1.21.2  İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Arapça tanınan 

dillerdir. Genel Kurullarda simültane tercüme sağlanmalıdır. 

1.21.3  İcra Komitesi, İdari Konsey ve Genel Kurulda başka dillerin kullanımına 

izin verebilir. 

1.21.4  Kıtasal ve Dünya Şampiyonalarında İngilizceye ilave olarak ev sahibi 

ülkenin dili de programda kullanılabilir. 

1.22  FEDERASYONUN FESHİ 

1.22.1  Federasyonun feshi için bir talep Genel Kuruldan altı (6) ay önce teslim 

alınmış olmalı ve tüm üyeler ile İdari Konseye beş (5) ay önce mail ile 

gönderilmiş olmalıdır. 

1.22.2  Üyelerin en az % 25’inin temsil edildiği Genel Kurulda dörtte üç (3/4) 

çoğunluk Federasyonun feshini onaylamalıdır. 

1.23  MADDE 1.2.2’YE GÖRE FEDERASYONUN TESCİLİ 

1.23.1  İdari Konsey kararı gereğince, federasyonun Merkezi Münih, Almanya’da 

yer alır ve yasal tescil ismi şu şekildedir: "International Shooting Sport 

Federation, registered society (ISSF)" (Internationaler Schiess-

Sportverband, eingetragener Verein, ISSF), ve uygun mahkeme 

tarafından tescil edilmiş olmalıdır. 

1.23.2  Federasyon, özellikle ve koşulsuz olarak Alman vergi yasalarının “Vergi 

yardım ve teşvik” bölümü gereğince kendi yararlanma haklarını gözetir. 

Özverili hareket eder ve öncelikle kar amacı gütmeyen amaçları gözetir. 
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1.23.3  Federasyonun fonları sadece Tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. 

Üyeler federasyondan hiçbir mali kazanç sağlamazlar. Hiç kimse 

Federasyonun amaçlarına aykırı harcama ayrıcalığına veya orantısız 

olarak yüksek ücret alma hakkına sahip değildir.  

1.23.4  Federasyonun feshedilmesi halinde veya Alman Hükümetinin vergi 

istisnası desteği durumunda eldeki para Ulusal Olimpiyat Komitesine 

verilerek sporun hizmetine sunulur. 

1.23.5  Tüzük değişiklikleri ve Federasyonun feshi, tescil makamının finansal 

ofisine bildirilir. 

 

Bu Tüzük; 27 Temmuz 1980 tarihinde Moskova’da UIT’nin Olağanüstü genel 

Kurulunda kabul edilmiş ve UIT Tüzüğü 1978’in yerini almıştır. Bu baskı; 15 Temmuz 

1998’de Barselona- İSPANYA’da, 21 Mart 2000’de Sidney-Avustralya’da, 18 Nisan 

2004’de Atina-YUNANİSTAN’da ve 10 Nisan 2008’de Pekin-ÇİN’de yapılan Genel 

Kurullarda onaylanan değişiklik ve düzeltmeleri kapsar.   
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Tüzük Ek-1 

ISSF Tüzüğünün Ana Hatları 
Madde 1.3.3’e 

ISSF, amatör atıcılık sporlarını yöneten kurum olarak her ülkeden tek bir kurumu 

kabul eder. Eğer atış sporlarının farklı bölümlerini birkaç Federasyon yönetiyorsa; 

ISSF, bunların tek bir (1) merkezi organizasyonda birleşmesini tavsiye eder.  

Madde 1.3.4.1’e 

Başvuru sahiplerinin; Federasyonlarının kısa tarihini, kuruluş ve organizasyonlarının 

detaylarını; yapısının ve katıldıkları atıcılık sporu bölümlerinin açıklaması, üyelerinin 

yaklaşık sayısı, bağlısı kulüpler ve organizasyonlar ile idarecilerinin isimlerine ilişkin 

bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. 

Madde 1.3.10’a 

Bir (1) ülkedeki tüm atıcılık faaliyetlerini temsil eden bir Federasyon üyelik ücretinin 

tamamını öder. Aynı ülkenin iki (2) Federasyonundan her biri tam ücretin yarısını 

öder. Yeni üyelerin ücret miktarına, kabulleri esnasında İdari Konsey karar verir. 

Herhangi bir üye Tüzük madde 1.3.10’a göre üyelik ücretinde indirim yapılması için 

başvurabilir. Başvurular içinde bulunulan yılın 31 Aralık’ına kadar yapılmalıdır. Gelirin 

ana kaynağını ve üyelik ücretlerinden elde edilen gelirleri gösteren bir finansal beyan, 

bağlısı kuruluşların ve kulüplerin üye sayılarına ilişkin bilgi ile birlikte, başvuru ile 

birlikte gönderilmelidir.  

Madde 1.3.15’e 

İdari Konsey işlem yapmadan önce bahse konu üyeye kendisini ifade fırsatı 

verilecektir. Konseyin görüşü, bir üyeliğin askıya alınmasının ISSF’in herhangi bir 

amacına ulaşmasını kolaylaştıracak olması şeklindeyse, bir üyenin üyeliği askıya 

alınabilir. 

Madde 1.4.2’ye 

Onursal Üyeler, Genel Kurullara ve Dünya Şampiyonalarına davet edilir. 

Madde 1.5.1’e 

Kararlar: 

Başka bir düzenleme açıkça belirtilmedikçe kararlar, karar verilmesini takiben hemen 

yürürlüğe girerler. 
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Madde 1.5.3’e 

ISSF’ deki herhangi bir pozisyona seçim veya yeniden seçim için aday olarak 

gösterilen birey, kendi ulusal Federasyon’un mevcut üyesi olmalı ve desteğine sahip 

olmalı; veya başka bir Federasyonun mevcut üyesi olmalı ve desteğine sahip 

olmalıdır. Bölüm Komitelerinin üyeleri uygun Hakem Lisansına sahip olmalıdır. ISSF 

Komitelerine bir aday öneren herhangi bir Federasyon, onun Komite toplantılarına 

katılımına ilişkin seyahat, konaklama ve yemek harcamalarını karşılamakla 

yükümlüdür. Tüm adaylıklar seçimden iki (2) ay önce Genel Sekreter tarafından 

alınmış olmalıdır. Seçim zamanında eğer herhangi bir pozisyon açığından daha az 

sayıda aday varsa, Genel Kurula ilave aday gösterimleri sunulabilir. Yeni adaylar 

gösteren Federasyonlar, her aday için o pozisyona yönelik nitelik beyanı sunmalıdır. 

ISSF’de herhangi pozisyon adayının kendi Federasyonunda özel bir konumunun 

olması gerekli değildir. ISSF’de herhangi bir pozisyona seçilen her birey sadece ISSF 

çıkarına hizmet eder ve sadece ISSF’e karşı sorumludur. 

Madde 1.6.4’e 

İcra Komitesi tarafından atanan bir İnceleme Komitesi, Genel Kurul öncesi üyelerin 

önerilerini inceler. İnceleme Komitesi, Genel Kurula karşı sorumludur. 

Madde 1.6.5’e 

Bir Genel Kurul bildirimi ile birlikte gündem ve dokümanlar Başkan ve Genel Sekreter 

tarafından yazılı olarak en az 2 ay önce gönderilir. 

Madde 1.6.6’ya 

Tutanaklar, Genel Kurulda işlem gören konuları kayıt altına almalı ve Başkanlık eden 

idareci tarafından imzalanmalıdır.  

Madde 1.7.2.4’e 

İdari Konsey tarafından Genel Kurula yapılan önerileri inceleme işlemi, bu önerilere 

ilişkin tavsiyede bulunma hakkını da içerir. 

Madde 1.7.2.7’ye 

İdari Konsey işlem yapmadan önce bahse konu üyeye/üyelere kendisini ifade fırsatı 

verilecektir. 

Madde 1.9.5’e 

Yasal temsil, bireysel temsil hakkı bulunan Başkan ve Genel Sekreter tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Madde 1.10.2.2’ye ve 1.10.2.3’e 

Koordinasyon yetkisi, önerileri gözden geçirme yetkisini de kapsar. 
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2 Görev Tanımları 

 

2.1  PRENSİPLERİN İFADESİ 

2.1.1  ISSF’de herhangi bir pozisyona seçilen her birey sadece ISSF çıkarına 

hizmet eder ve sadece Federasyona karşı sorumludur. Sorumluluklarını 

yerine getirirken; Tüzük, Genel Mevzuat hükümlerinin ve ISSF’in diğer 

kuralların tüm kararlarda önceliğe sahip olduğuna emin olmalıdır. 

2.1.2  ISSF’e seçilen veya atanan herkes onursal temelde ve maaşsız çalışır. 

2.1.3  Seçim veya atamayı kabul eden herkes, pozisyonlarının gerektirdiği 

görevleri yerine getirmek için gerekli zamanı ayırmayı kabul etmiş olur. 

 

2.2  FONKSİYONLARIN TANIMI 

2.2.1  Başkan 

 Hedefleri: 

 Geleneklerin ve gelişmenin ihtiyaçlarını gözeterek, amatör atıcılık 

sporunun tüm bölümlerinin ve etkinliklerinin dengeli olarak 

yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde ISSF’in başarılı liderliği ve 

yönetimi. 

 Temel Görevleri ve Sorumlulukları: 

 Tüzüğe göre Kurulları toplar ve Toplantıları düzenler ve yönetir.  

 Kararların icra edilmesine, ISSF kurumlarının etkinliklerine nezaret eder; 

Tüzüğün, Genel Mevzuatın ve diğer kuralların gereklerinin yerine 

getirildiğine emin olur.  

 ISSF’in; Üye Federasyonlara, Kıtasal Konfederasyonlara, Organizasyon 

Komitelerine ve Uluslararası veya Ulusal Spor Organizasyonlarına yönelik 

yükümlülüklerini yerine getirdiğine emin olur. 

 Gereken durumlarda ISSF’in adına hareket eder veya ISSF’i temsil eder. 

 Yetki: 

 Genel Kurul, İdari Konsey ve İcra Komitesine Başkanlık eder. 

 Tüzükte veya Genel Mevzuatta kapsanmayan acil konulara müdahale 

eder. Ancak bu müdahaleler, daha sonra İdari Konsey veya İcra 

Komitesinin onayını gerektirir. 
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2.2.2  Başkan Yardımcıları 

 Hedefleri: 

 ISSF’in liderliği ve yönetiminde Başkan’ı destekler ve yardımcı olur. 

 Temel Görevleri ve Sorumlulukları: 

 Başkan tarafından yetkilendirildiğinde, Başkan’ın yokluğunda veya isteği 

üzerine ISSF Toplantılarını düzenler ve yönetir. 

 İdari Konsey veya İcra Komitesi tarafından verilen veya Başkan tarafından 

talep edilen görevleri icra eder. 

 İcra Komitesinin veya Başkanın talebi üzerine özel görevleri yerine getirir 

veya ISSF etkinliklerinin belirli bölümlerini daimi olarak destekler ve 

nezaret eder. 

 Yetki: 

 Başkanın yokluğunda veya talebi üzerine Başkanın adına hareket eder. 

2.2.3  Genel Sekreter 

 Hedefleri: 

 ISSF faaliyetlerinin etkin icrası için Genel Merkezi yönetir. 

 Temel Görevleri ve Sorumlulukları: 

 Başkanla birlikte ISSF’i yasal konularda temsil eder. 

 ISSF hazine sorumlusu görevini yapar. 

 Talebi üzerine Başkanı temsil eder. 

 Genel Merkez Çalışma Usullerinde belirtilen görevleri yapar. 

 Yetki: 

 Tüm ISSF çalışanları üzerinde tam yetki sahibidir. Daha fazla detay için 

Genel Merkez Çalışma Usullerine bakınız. 

2.2.4  Komitelerin Üyeleri 

 Hedefleri: 

 Kendilerine tevdi edilmiş tüm konularda İdari Konsey ve İcra Komitesine 

yardımcı olur, destekler ve tavsiye verir. 

 Temel Görevleri ve Sorumlulukları: 

 ISSF’in tüm Komiteleri, birer danışma makamı olarak, kendi ilgi 

alanlarındaki tüm hususlarla ilgilenecek ve Tüzük veya İdari Konsey ve 

İcra Komitesi tarafından kendilerine tahsis edilen teknik ve diğer 

etkinliklerden sorumlu olacaklardır. 

 Komitelerin tüm üyeleri kendi Ulusal Federasyonlarının temsilcisi olarak 

değil, bağımsız üyeler olarak hareket edecek ve oy vereceklerdir 

 Her Komite Başkanı yokluğunda yerini alacak vekilini ve bir Kayıt 

Sekreterini belirleyecektir. 
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 Yetki: 

 Her Komite Başkanı, kendi Komitesini İdari Konsey’de temsil eder. Komite 

Başkanı acil durumlarda ve Başkanın, Genel Sekreterin, İdari Konseyin 

veya İcra Komitesinin talebi üzerine Komitesi adına hareket edebilir. Bu 

durumda Komitesini yapılan işlemden haberdar etmelidir. 

2.3  TOPLANTI KURALLARI 

2.3.1  Toplantı Zamanı 

 ISSF Komiteleri; Tüzükte belirtildiği şekilde, Başkanın, Genel Sekreterin, 

İdari Konseyin, İcra Komitesinin veya bir Komite Başkanının talebi ile 

toplanır. Eğer mümkünse toplantılar, Dünya Şampiyonaları veya önemli 

atıcılık sporu yarışmaları ile paralel olarak planlanacaktır. 

2.3.2  Duyurular 

 Komite toplantıları için duyurular Genel sekreter tarafından gönderilecektir. 

Bu amaçla Başkan; gündem, dokümanlar ve diğer bilgileri, duyuruların 

mail ile gönderilmesine imkân tanımak maksadıyla toplantı tarihinden en 

az iki (2) ay önce sunacaktır. 

2.3.3  Kayıt Sekreteri 

 Komite Başkanı her toplantı için bir Kayıt sekreteri belirlemelidir. Kayıt 

Sekreteri, katılan üyelerin onaylamasını müteakip Komite Başkanı 

tarafından imzalanması gereken, toplantı tutanaklarını hazırlayacaktır. 

2.3.4  İş Sırası 

2.3.4.1  Bir Kayıt Sekreteri atanması. 

2.3.4.2  Katılan üyelerin yoklaması. 

2.3.4.3  Bir önceki toplantı tutanaklarının okunması ve onaylanması. 

2.3.4.4  İşlem maddeleri ve yerine getirilmeyen işlemlerin gözden geçirilmesi. 

2.3.4.5  Gündemdeki yeni işler. 

2.3.4.6  Bir sonraki toplantının tavsiye edilen yer, tarih ve zamanı. 
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2.3.5  Toplantı Yeter Sayısı ve Oylama İşlemi 

 Tüzükte aksi belirtilmedikçe, Komite toplantı yeter sayısı üyelerin % 

50’sidir (Komite Başkanı dâhil). Vekâleten oy vermeye izin verilmemiştir. 

Komitenin her üyesinin bir (1) oyu vardır. Eşitlik halinde Komite Başkanı 

karar oyunu kullanacaktır. Mevcut üyelerin % 50’si veya daha fazlası gizli 

oylama talep etmedikçe, tüm kararlar açık oylama ile alınacaktır. 

Toplantılar arasındaki zamanda posta yoluyla oylama icra edilebilir. Posta 

yoluyla oylama gerektiğinde, Komite Başkanı, oyun belirli bir tarihten önce 

gönderilmesini talep ederek, her üyeye oylama yapılacak konunun açık bir 

tanımını (bir kopya da ISSF Genel Merkezine) gönderecektir. Posta 

yoluyla oylamanın kapanmasından sonra sekiz (8) gün içerisinde, Komite 

Başkanı oylamanın sonucunu ISSF Genel Merkezine bildirecektir. Cevap 

verilmemesi, olumlu oy kabul edilecektir. 

2.4  BÖLÜM KOMİTELERİ İLE TEKNİK KOMİTE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ  

 KURALLARI  

 Bir Bölüm Komitesi atıcılık kurallarını formüle etmekle veya kuralların 

yorumlanması (Tüzük Md.1.11.3) ile ilgilendiği her zaman, Komite Başkanı 

toplantıdan sonra 10 gün içerisinde Teknik Komite Başkanına bir rapor ve 

dokümanların bir kopyasını gönderecektir (Tüzük Md. 1.10.2.1, 1.10.2.2, 

1.10.2.3). Eğer Teknik Komite önerinin yeniden incelenmesini gerekli 

görürse, Teknik Komite Başkanı ilgili Bölüm Komitesi Başkanını en kısa 

zamanda, önerilerin alınmasını takiben iki (2) ayı geçmeyecek şekilde, 

bilgilendirecektir. 

2.5  ISSF GENEL MERKEZİ 

2.5.1  ISSF Genel Merkezi, Genel Sekreterin yönetiminde, ISSF’in faaliyetlerini 

icra eder. Yazışmaların yapılması, genelgelerin ve raporların hazırlanması, 

toplantılara çağrıların hazırlanması ve gönderilmesi Merkezin görevleri 

arasındadır. 

2.5.2  İcra Komitesinin gözetimi altında; Tüzükten, Genel Kuruldan, İdari 

Konseyden ve İcra Komitesinden kaynaklanan yazışmalar ve kararlar ve 

tüm işler doğal olarak ISSF Genel Merkezi tarafından yürütülür. Genel 

Sekreter, Merkezin çalışmasından direkt olarak Başkana karşı sorumludur. 

2.5.3  Muhasebe ve ISSF Bütçesi gibi mali konulara ilişkin tüm hususlar ISSF 

Genel Merkezi tarafından icra edilir. ISSF Başkanı gidişattan sürekli 

haberdar edilir ve önemli konularda onayı alınmalıdır. Her toplantıda İdari 

Konseye ve İcra Komitesine bir kısa rapor sunulur. 

2.5.4  Başkan, İdari konsey ve İcra Komitesi özel öneme sahip her konuda 

dokümanların bir kopyasını alacaktır. 
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2.5.5 Genel Sekreter, ISSF Genel Merkezinde çalışan herkesin işverenidir. Bu 

husus, ilgili tüm durumlarda, ISSF Genel Merkezinde yürürlükteki iş 

kanunları hükümlerine tabidir. İcra Komitesi ve İdari Konsey bir sonraki 

toplantılarında tüm önemli personel konularında bilgilendirilecektir. 

2.5.6 Genel Sekreter yetkileri dâhilinde bağımsız olarak çalışacaktır. ISSF 

Genel Sekreteri olarak ve aynı zamanda İcra Komitesi Üyesi olarak, her 

zaman farklı ISSF organlarının koordineli çalışmasını sağlamakla yetkili ve 

görevlidir. Bütçe içerisinde kalarak, ISSF’in mali yükümlülüklerini yerine 

getirmesinden sorumludur. Para aktarımları, sportif veya diğer 

organizasyonlarla, ticari firmalarla vs. kontrat yapmak, Genel Sekreterin 

olağan yetkileri arasındadır; ancak Başkan ve ilgili ISSF organları, bu para 

aktarımları ve kontratlar konusunda bilgilendirilmelidir. 
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3 ISSF Genel Mevzuatı 

3.1  AMAÇ 

3.1.1  Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF); Olimpiyat Oyunları, 

Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Kıtasal Şampiyonalar ve Kıtasal 

Oyunlardaki atıcılık sporu müsabakalarını yönetir. 

3.1.2  Bu Mevzuat, ISSF Kurallarına göre icra edilen diğer uluslararası atıcılık 

sporları müsabakalarında da kullanılmalıdır.  

3.2  ISSF NEZARETİNDEKİ MÜSABAKALAR / ŞAMPİYONALAR (ISSF 

 ŞAMPİYONALARI) 

3.2.1  ISSF; Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Kıtasal 

Şampiyonalar ve Kıtasal Oyunlardaki atıcılık sporu yarışmalarına nezaret 

eder. 

3.2.2  Dünya Şampiyonları dört (4) yılda bir, her Olimpiyat Oyunundan iki (2) yıl 

sonra organize edilir. Kıtasal Şampiyonalar iki (2) yılda bir, Olimpiyat 

Oyunları ve Dünya Şampiyonalarının ardından organize edilmelidir. Yivsiz 

Tüfek Atıcılığı Dünya Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat 

Oyunlarından sonraki senelerde organize edilebilir. 

3.2.3  Dünya Şampiyonaları, ISSF Genel Kurulu tarafından en az dört (4) yıl 

öncesinden seçilmiş bir Üye Federasyon tarafından organize edilir. 

3.2.4  Dünya Kupaları, İcra Komitesi tarafından seçilen Üye Federasyonlar 

tarafından düzenlenir. 

3.2.5  Kıtasal Konfederasyonlar, Kıtasal Şampiyonaları organize edecek 

federasyonları seçer. 

3.2.6  Dünya Şampiyonasını organize etmek isteyen bir Üye Federasyon, 

önerisini organizasyon federasyonunun seçileceği Genel Kuruldan en az 

bir (1) ay önce Genel Sekretere göndermelidir. Öneri, aşağıdakileri 

kapsamalıdır: 

3.2.6.1  Uygun bir hükümet kurumu ve/veya Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından, 

Şampiyonaların organizasyonuna verilecek desteği belirten bir resmi 

beyan; 

3.2.6.2  ISSF Tüzüğünün tüm gereklerinin gözetileceğini belirten bir beyan; 

3.2.6.3  Organizasyon Komitesinin tüm ISSF Üye Federasyonlarını davet 

edeceğine dair beyan; 

3.2.6.4  ISSF ihtiyaçlarını karşılayacak mevcut veya önerilen atış poligonlarının 

tanımlanması. 

3.2.6.5  Önerilen organizasyona ilişkin; gıda, poligonlara ulaşım, seyahat 

imtiyazlarının bulunup bulunmadığı bilgileri; 
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3.2.6.6  Federasyonun programa dâhil etmeyi önerdiği yarışmaları listeleyen bir 

beyan. 

3.2.7  Hiçbir başvuru alınmazsa veya Dünya Şampiyonasını organize etmek için 

seçilmiş Federasyon çekilirse; İcra Komitesi Dünya Şampiyonasını 

organize edecek başka bir Federasyon seçer. Veya tek bir Federasyon 

bulunamazsa, Dünya Şampiyonalarını farklı grup yarışmaları ile organize 

etmeyi teklif eden komşu Federasyonları seçer. 

3.2.8  Çekilme sadece İcra Komitesinin onayı ile mümkündür. Onaylanmamış bir 

çekilme; İdari Konseyin vereceği karara göre bir para cezası verilmesi, 

veya üyeliğin askıya alınması, veya belirli bir süre için ISSF 

Şampiyonalarına katılımın askıya alınması ile karşı karşıya kalır. 

3.3  ATICILIK SPORU ETKİNLİKLERİ 

3.3.1  ISSF tarafından tanınmış yarışmalar: 

3.3.1.1  Erkekler yarışmaları: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Adı Açıklama 

300 m. Tüfek 3 Pozisyon 
Erkekler 

3 x 40 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

300 m. Tüfek Yatarak Erkekler 60 atış, yatarak 

300 m. Standart Tüfek erkekler 3 x 20 atış;  yatarak, ayakta, 
çökerek 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Erkekler 3 x 40 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Erkekler 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Erkekler 60 atış; ayakta 

50 m. Tabanca Erkekler 60 atış 

25 m. Çabuk Atış Tab. Erkekler 60 atış 

25 m. Merkezi Ateşlemeli 
Tabanca Erkekler 

30 + 30 atış 

25 m. Standart Tabanca Erkekler 3 x 20 atış 

10 m. Havalı Tabanca Erkekler 60 atış 

Trap Erkekler 125 plak 

Double Trap Erkekler 150 plak 

Skeet Erkekler 125 plak 

50 m. Koşan Hedef Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

50 m. Koşan Hedef Karışık 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 

10 m. Koşan Hedef Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

10 m. Koşan Hedef Karışık 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 
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3.3.1.2 Kadınlar Yarışmaları: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.3  Genç Erkekler Yarışmaları: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yarışmanın Adı Açıklama 

300 m. Tüfek 3 Pozisyon Kadınlar 3 x 20 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

300 m. Tüfek Yatarak Kadınlar 60 atış, yatarak 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Kadınlar 3 x 20 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Kadınlar 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Kadınlar 40 atış; ayakta 

25 m. Tabanca Kadınlar 30 + 30 atış 

10 m. Havalı Tabanca Kadınlar 40 atış 

Trap Kadınlar 75 plak 

Double Trap Kadınlar 120 plak 

Skeet Kadınlar 75 plak 

10 m. Koşan Hedef Kadınlar 20 atış yavaş geçiş 
20 atış hızlı geçiş 

10 m. Koşan Hedef Karışık 
Kadınlar 

40 atış karışık geçiş 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Genç Erkekler 3 x 40 atış; yatarak, ayakta, 
çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Genç Erkekler 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Genç Erkekler 60 atış; ayakta 

50 m. Tabanca Genç Erkekler 60 atış 

25 m. Çabuk Atış Tab. Genç Erkekler 60 atış 

25 m. Tabanca Genç Erkekler 30 + 30 atış 

25 m. Standart Tabanca Genç 
Erkekler 

3 x 20 atış 

10 m. Havalı Tabanca Genç Erkekler 60 atış 

Trap Genç Erkekler 125 plak 

Double Trap Genç Erkekler 150 plak 

Skeet Genç Erkekler 125 plak 

50 m. Koşan Hedef Genç Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

50 m. Koşan Hedef Karışık Genç 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 

10 m. Koşan Hedef Genç Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

10 m. Koşan Hedef Karışık Genç 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 
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3.3.1.4  Genç Kadınlar Yarışmaları: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.3.1.5  Takım yarışmaları (sadece üç (3) üyeden oluşan takımlar), ISSF 

tarafından tanınmış tüm yarışmalarda kabul edilmiştir. Sonuç listesinde 

takımlar sadece üç (3) sporcudan oluşan tam takım olarak sıralanacaktır. 

3.3.1.5.1 Bir üyesi diskalifiye edilen bir takım, hiçbir şartta sıralamaya alınmayacak 

ancak sonuç listesinde “DSQ” ifadesiyle yer alacaktır. 

3.3.2  IOC tarafından tanınan Olimpik yarışmalar (sadece bireysel müsabakalar) 

aşağıdaki gibidir; 

3.3.2.1  Erkekler Yarışmaları: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.2  Kadınlar Yarışmaları: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Genç Kadınlar 3 x 20 atış; yatarak, ayakta, 
çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Genç Kadınlar 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Genç Kadınlar 40 atış; ayakta 

25 m. Tabanca Genç Kadınlar 30 + 30 atış 

10 m. Havalı Tabanca Genç Kadınlar 40 atış 

Trap Genç Kadınlar 75 plak 

Double Trap Genç Kadınlar 120 plak 

Skeet Genç Kadınlar 75 plak 

10 m. Koşan Hedef Genç Kadınlar 20 atış yavaş geçiş 
20 atış hızlı geçiş 

10 m. Koşan Hedef Karışık Genç 
Kadınlar 

40 atış karışık geçiş 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Erkekler 3 x 40 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Erkekler 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Erkekler 60 atış; ayakta 

50 m. Tabanca Erkekler 60 atış 

25 m. Çabuk Atış Tab. Erkekler 60 atış 

10 m. Havalı Tabanca Erkekler 60 atış 

Trap Erkekler 125 plak 

Double Trap Erkekler 150 plak 

Skeet Erkekler 125 plak 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Kadınlar 3 x 20 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

10 m. Havalı Tüfek Kadınlar 40 atış; ayakta 

25 m. Tabanca Kadınlar 30 + 30 atış 

10 m. Havalı Tabanca Kadınlar 40 atış 

Trap Kadınlar 75 plak 

Skeet Kadınlar 75 plak 
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3.3.2.3  Ful program “Sıralama” turu şeklinde icra edilecektir. Olimpik yarışmalarda 

“Finaller” Erkekler ve Kadınlar için, İdari Konsey tarafından ISSF 

Tüzüğüne uygun olarak belirlenmiş olan Yivsiz Tüfek, Tabanca ve Tüfek 

kurallarına göre icra edilecektir.  

3.3.3  Dünya Şampiyonası yarışmaları (bireysel ve takım müsabakaları): 

3.3.3.1  Erkekler için zorunlu yarışmalar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.2 Kadınlar için zorunlu yarışmalar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.3  Organizasyon Komitesi, ISSF’in tanıdığı herhangi bir yarışmayı programa 

dâhil edebilir. 

 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon Erkekler 3 x 40 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Erkekler 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Erkekler 60 atış; ayakta 

50 m. Tabanca Erkekler 60 atış 

25 m. Çabuk Atış Tab.Erkekler 60 atış 

25 m. Merkezi Ateşlemeli 
Tabanca Erkekler 

30 + 30 atış 

25 m. Standart Tabanca 
Erkekler 

3 x 20 atış 

10 m. Havalı Tabanca Erkekler 60 atış 

Trap Erkekler 125 plak 

Double Trap Erkekler 150 plak 

Skeet Erkekler 125 plak 

50 m. Koşan Hedef Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

50 m. Koşan Hedef Karışık 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 

10 m. Koşan Hedef Erkekler 30 atış yavaş geçiş 
30 atış hızlı geçiş 

10 m. Koşan Hedef Karışık 
Erkekler 

40 atış karışık geçiş 

Yarışmanın Adı Açıklama 

50 m. Tüfek 3 Pozisyon 
Kadınlar 

3 x 20 atış; yatarak, ayakta, çökerek 

50 m. Tüfek Yatarak Kadınlar 60 atış; yatarak 

10 m. Havalı Tüfek Kadınlar 40 atış; ayakta 

25 m. Tabanca Kadınlar 30 + 30 atış 

10 m. Havalı Tabanca Kadınlar 40 atış 

Trap Kadınlar 75 plak 

Double Trap Kadınlar 120 plak 

Skeet Kadınlar 75 plak 
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3.3.3.4  Eğer 300 m Tüfek yarışmaları dâhil edilemezse, İcra Komitesi, başka bir 

ulusal federasyonu Dünya Şampiyonası ile aynı yılda ayrı bir 300m Tüfek 

Dünya Şampiyonası organize etmek üzere seçer. 

3.3.4  Tüm ISSF Şampiyonalarında, Erkekler ve Kadınlar için Olimpik 

yarışmalarda bir “Sıralama” turu ve “Finaller” icra edilecektir. 

3.3.5  Kıtasal Şampiyonalarda yarışmalara Kıtasal Konfederasyonlar karar 

verecek ve bunlar ISSF tarafından tanınmış yarışmalar olacaktır. 

3.3.6  Gençler, Müsabaka / Şampiyona yılının 31 Aralık tarihinde 21 yaşın 

altında olacak sporculardır. Gençler, tüm ISSF nezaretindeki 

Müsabakalara / Şampiyonalara ve Olimpiyat Oyunlarına kendi ulusal 

takımlarının üyesi olarak katılabilirler. 

3.3.6.1  Organizasyon Komitesi, İcra Komitesinin onayıyla, Dünya 

Şampiyonalarına gençler yarışmalarını resmi yarışmalar olarak ilave 

edebilir. 

3.3.6.2  Gençler yarışmaları Kıtasal Şampiyonalara, Kıtasal Konfederasyonların 

kararıyla dâhil edilir. 

3.3.6.3 Erkek ve Kadın genç sporcular için gençler yarışmaları, ISSF tarafından 

tanınmış yarışmalar arasından seçilmeli veya genç sporcuların gelişimini 

desteklemek maksadıyla dizayn edilmiş yarışmalar olmalıdır.  

3.3.7  Birbirini takip eden iki (2) Dünya Şampiyonasında, bir yarışmaya bireysel 

katılım erkeklerde 40, kadınlarda 30’un altındaysa bu yarışma zorunlu 

yarışmalar listesinden çıkartılır. Birbirini takip eden iki (2) Dünya 

Şampiyonasında, bir yarışmaya bireysel katılım erkeklerde 30, kadınlarda 

20’nin altındaysa bu yarışma tanınmış yarışmalar listesinden çıkartılır. 

3.3.8  ISSF tanınmış yarışmalar listesine yeni bir yarışma aşağıdaki şartlar 

sağlandıktan sonra ilave edilir: 

3.3.8.1  İki (2) kıtadan en az (5) üye yarışmanın ülkelerinde denendiğini 

doğrulamalıdır; 

3.3.8.2  Uygun ISSF Bölüm Komitesi yarışma için kuralları oluşturmalıdır; 

3.3.8.3  İdari Konsey onayı; 

3.3.8.4  Genel Kurul onayı. 
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3.4  ISSF ŞAMPİYONALARININ YÖNETİM VE KONTROLU 

3.4.1  ISSF Şampiyonalarını organize eden her bir Üye Federasyon, 

Müsabakaların/ Şampiyonaların ISSF Genel Mevzuat ve Kuralları 

temelinde yönetim ve icradan sorumlu bir Organizasyon Komitesi 

oluşturmalıdır. Organizasyon Komitesi, bu sorumlulukları yerine getirmek 

üzere bir yarışma direktörü ve yeterli sayıda kalifiye personel atamalı ve 

İcra Komitesine raporları göndermelidir. Organizasyon Komitesi varış 

tarihinden asgari 3 ay önce, ISSF gözetimindeki Müsabaka / 

Şampiyonalardaki ISSF’i ilgilendiren her konuda kimin irtibat personeli 

olduğunu ISSF Genel Merkezine bildirmelidir. 

3.4.2  ISSF; Dünya Şampiyonalarına ve Olimpiyat Oyunlarına, ISSF Tüzüğüne 

göre atanan bir (1) veya iki (2) Teknik Delege vasıtasıyla nezaret eder. 

Teknik Delegeler İdari Konsey Üyeleri arasından veya Bölüm 

Komiteleri’nden seçilmeli ve uygun güncel ISSF “A” sınıfı Hakem lisansına 

sahip olmalıdır. Teknik Delegeler organizasyonu yapan ülkenin federasyon 

üyelerinden atanamazlar. Teknik Delegeler; organizasyon hazırlıklarının, 

atış alanının ve diğer tesislerin incelenmesinden, Yarışmalar / 

Şampiyonalar öncesinde ve süresince Organizasyon Komitesine tavsiyede 

bulunmaktan ve İcra Komitesine raporları göndermekten sorumludur. 

Uygun formlar, güncel Dünya Rekorları ile birlikte ISSF tarafından 

sağlanacaktır. 

3.4.2.1  Teknik Delegeler, bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için; 

Şampiyonadan 10-12 ay önce en az bir kere ve açılış seremonisinden en 

az beş gün önce bir kere daha Müsabakaların / Şampiyonaların yapılacağı 

alana harcamaları Organizasyon Komitesi tarafından karşılanmak üzere 

davet edilmelidirler. 

3.4.3  ISSF; Dünya Kupalarına, Kıtasal Şampiyonalara ve diğer Müsabakalar/ 

Şampiyonalara, yarışma organizasyon hazırlıklarının incelenmesinden ve 

Organizasyon Komitesine tavsiyede bulunmaktan sorumlu bir (1) veya iki 

(2) Teknik Delegenin atanması vasıtasıyla nezaret eder. Teknik Delegeler 

İdari Konsey Üyeleri arasından veya Bölüm Komiteleri’nden seçilmeli ve 

uygun güncel ISSF “A” sınıfı Hakem lisansına sahip olmalıdır. Teknik 

Delegeler organizasyonu yapan ülkenin federasyon üyelerinden 

atanamazlar. Teknik Delegeler harcamaları Organizasyon Komitesi 

tarafından karşılanmak kaydıyla (konaklama tek kişilik odalarda), 

organizasyon komitesi ile anlaşıldığı şekilde açılış seremonisinden birkaç 

gün önce Müsabakalara / Şampiyonalara davet edilmelidirler. 
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3.4.4  Jüriler, tüm Şampiyonalar için ISSF Tüzüğüne göre ISSF tarafından 

atanmalıdır. Jüriler, Müsabaka/Şampiyonalar sırasında Organizasyon 

Komitesi personeline müsabakaların icrası için destek olmak ve nezaret 

etmekten sorumludur. Genel olarak karşılaşma personeli müsabakaların 

icrasından sorumluyken, Jüri bu personeli destekler ve nezaret eder. 

3.4.5  Aşağıda belirtilen Jüriler atanacaktır; 

 Tüfek; Tabanca; Yivsiz Tüfek; Koşan Hedef, Sınıflandırma (Skor ve 

Sonuçlar) ve Ekipman Kontrolü. 

3.4.5.1  Karşılaşmaların eşzamanlı olmaması kaydıyla İki (2) Jüri birleştirilebilir. 

Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef Jürileri tarafından kendi içinden 

belirlenen 1’er personel Ekipman Kontrol Jürisinde görevlendirilir. 

3.4.5.2  Jüriler bir başkan ve iki (2) ila altı (6) üyeden oluşacaktır (Yivsiz Tüfek 

atışları için bir başkan ve dört (4) ila sekiz (8) üye). Katılan bir takımın 

yetkilileri veya sporcuları Jüri üyesi olmamalıdırlar. Her Jüri’nin bir (1) 

üyesi Yarışmaları/ Şampiyonaları düzenleyen ulusal federasyondan 

olmalıdır. Tüm Jüri üyeleri uygun güncel ISSF Hakem lisansına sahip 

olmalıdır. 

3.4.6  ISSF tüzüğüne göre tüm Şampiyonalara ISSF tarafından bir Temyiz Jürisi 

atanmalıdır. Temyiz Jürisi, Jürilerin kararlarına yapılan itirazları nihai 

karara bağlamaktan sorumludur. 

3.4.6.1  Temyiz Jürisi, başkan dâhil üç (3) ila (5) üyeden oluşmalıdır. Bir (1) üye 

Müsabaka/Şampiyonayı organize eden federasyondan olmalıdır. 

3.4.7  Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupalarında, Teknik Delege(ler), Temyiz 

Jürisi, Jüri Üyeleri ve ISSF tarafından atanan görevlilerin yerel ulaşım ve 

yaşam harcamaları (tek kişilik oda) Organizasyon Komitesi tarafından 

ödenecektir. Seyahat harcamaları, İdari Konsey veya İcra Komitesi 

tarafından belirlenen miktar üzerinden Organizasyon Komitesi tarafından 

ödenecektir. 
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3.5  POLİGONLAR VE DİĞER TESİSLER 

3.5.1 Aşağıdaki minimum poligon tesisleri gereklidir: 

 Dünya 
Şampiyonaları 

Olimpiyat 
Oyunları 

Dünya 
Kupaları 

Finaller 
Poligonu 

300 m. Hedefleri 40 - - - 

50 m. Hedefleri 80 60 60 10 

25 m. 10 grup 8 grup 8 grup 3 grup 

Trap 4 3 4 1 

Double Trap 4 3 4 1 

Skeet 4 3 4 1 

50 m. Koşan Hedef 
Poligonları 

2 - - - 

10 m. Koşan Hedef 
Poligonları 

4 - - - 

10 m. Havalı Tüfek ve 
Tabanca 

80 60 60 10 

 

Not: ISSF, Dünya Şampiyonaları için belirtilen hedef/poligon sayılarının, ayrı bir 

Finaller poligonu ile birlikte, Dünya Kupaları için de geçerli olmasını tavsiye eder. 

 

3.5.1.1  Trap ve Skeet poligonları birleştirilebilir. Trap poligonları, ayrı bir Double 

Trap poligonu sağlanmadığı takdirde, Double Trap’e dönüştürülebilir 

olmalıdır. 

3.5.1.2  Tüfek ve Tabanca poligonlarında sporcuların kullandığı alan güneşten, 

rüzgârdan ve yağmurdan korunmalı olmalıdır. 

3.5.1.3  Havalı Silah poligonları kapalı alanda olmalıdır. 

3.5.1.4  ISSF’in onayladığı marka ve modelde Elektronik Hedef Sistemleri (ETS), 

Olimpiyat Oyunlarının Tabanca ve Tüfek Elemeleri ve Finallerinde, ISSF 

dünya Kupası ve Dünya Şampiyonalarının Finallerinde kullanılmalıdır. 

3.5.2  Aşağıdaki tesisler, atıcılık poligonlarında veya yakınında bulunmalıdır: 

3.5.2.1  Sporcu ve görevlileri güneş, rüzgâr ve yağmur korunakları; 

3.5.2.2  Sporcuların dinlenebileceği, kıyafet değiştirebileceği vb. faaliyetleri için 

takım odaları; 

3.5.2.3  ISSF görevlileri, Komiteler ve Jürilerin kullanabileceği toplantı odaları;  

3.5.2.4  Hedef ve ilgili malzemelerin depolanması ve sonuçların üretilmesi, hedef 

puanlama, ofisler için odalar,  

3.5.2.5  Resmi sonuçları göstermek için bir ana skor tahtası;  

3.5.2.6  Bir silah depolama alanı; 

3.5.2.7  Bir silah ve ekipman kontrol alanı;  

3.5.2.8  Uygun iş tezgâhı ve düzeneği olan silah odası; 
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3.5.2.9  Kendi ürünlerinin bakımını yapmaları için ateşli silah ve ekipman 

üreticilerine ücretsiz uygun tesisler (ticari sergiler için bir ücret alınabilir); 

3.5.2.10  Gıda servisi ve içecekler için bir restoran veya tesisler;  

3.5.2.11  Tuvaletler ve banyolar; 

3.5.2.12  Posta, telefon ve e-posta iletişim tesisleri; 

3.5.2.13  Ödül törenleri için bir alan; 

3.5.2.14  Basın, radyo ve televizyon temsilcileri için tesisler; 

3.5.2.15  Uygun tıbbi tesisler ve anti-doping kontrol tesisleri,  

3.5.2.16  Otopark tesisleri. 

3.5.3  ISSF Teknik Delegeleri, ISSF standartlarının karşılandığına ve Müsabaka / 

Şampiyonaların icrasına uygun olduğuna emin olmak için, poligonları ve 

diğer tesisleri incelemekten sorumludur. Teknik Komite, poligonların ve 

tesislerin incelemesinde Teknik delegeler tarafından kullanılmak üzere 

ISSF Kuralları ve Mevzuatına göre çek listeleri hazırlayacaktır. (ISSF 

Genel Merkezinden alınabilir). 

3.5.4  Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunlarında kullanılacak poligonlar bir 

(1) yıl önceden tamamlanmalıdır. Eğer poligon tamamlanamazsa; detaylı 

planlar, inşaat programı ve finansal planlama bir yıl önceden Genel 

Sekretere gönderilmeli ve üç (3) ay öncesinden poligon tamamlanmalıdır. 

3.6  GİRİŞ VE KATILIM 

3.6.1  Sadece ISSF Üyesi Federasyonlar ISSF Şampiyonalarına katılabilir. 

Kıtasal Şampiyona ve Oyunlara iştirak eden Federasyonlar, Kıtasal 

Konfederasyonun üyesi olmalıdırlar. 

3.6.2  Kendi Kıtasal Konfederasyonu tarafından üyeliğe kabul edilmeyen veya 

kendi Kıtasal Şampiyonasına katılmasına izin verilmeyen bir ISSF Üyesi 

Federasyon; başka bir Kıtasal Konfederasyon tarafından, ödül ve rekor 

hakları dâhil, kendi Kıtasal Şampiyonalarına ve Oyunlarına katılmaya 

davet edilebilir. 

3.6.3  Her sporcu temsil ettiği ülkenin vatandaşı olmalıdır. 

3.6.3.1  Bir sporcunun hangi ülkeyi temsil edebileceğinin belirlenmesine ilişkin tüm 

ihtilaflar ISSF İcra Komitesi tarafından çözümlenecektir. 

3.6.3.2  Aynı anda iki (2) veya daha fazla ülkenin vatandaşı olan bir sporcu 

bunlardan kendi seçeceği herhangi birini temsil edebilir. Ancak, bir (1) 

ülkeyi Olimpiyat Oyunlarında veya ISSF Şampiyonalarında temsil ettikten 

sonra; aşağıdaki paragrafta yer alan, vatandaşlık değiştiren veya yeni bir 

vatandaşlık alan kişilere uygulanacak şartları karşılamadıkça, başka bir 

ülkeyi temsil edemez. 
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3.6.3.3  Bir (1) ülkeyi Olimpiyat Oyunlarında veya herhangi bir ISSF 

Şampiyonasında temsil etmiş olan, ve vatandaşlığını değiştirmiş veya yeni 

bir vatandaşlık almış bir sporcu; ISSF Şampiyonalarında yeni ülkesini, eski 

ülkesini temsil etmesinin üzerinden en az üç (3) yıl geçmiş olması kaydıyla 

temsil edebilir. Bu periyot; ilgili Federasyonların anlaşması ile ve her bir 

olayın koşullarını dikkate alan ISSF İcra Komitesi tarafından, azaltılabilir 

hatta iptal edilebilir. 

3.6.3.4  Eğer bir bağlı devlet, vilayet, veya denizaşırı bölge, bir ülke veya koloni 

bağımsızlık kazanırsa; bir ülke sınır değişiminden dolayı başka bir ülkeye 

katılırsa, bir ülke başka bir ülkeyle birleşirse, veya yeni bir Ulusal Olimpiyat 

Komitesi (NOC) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 

tanınırsa; bir sporcu ait olduğu veya geçmişte ait olduğu ülkeyi temsil 

etmeye devam edebilir. Ancak, eğer tercih ederse, yeni ülkesini temsil 

etmeyi seçebilir veya yeni Federasyonunun ISSF tarafından tanınmasını 

müteakip ISSF Şampiyonalarına katılabilir. Bu özel seçim sadece bir kere 

yapılabilir. 

3.6.3.5  Ayrıca, sporcunun kendi ülkesinden başka bir ülkeyi temsil ederek ya da 

temsil etmeyi istediği ülkeyi seçme hakkını kullanarak, ISSF 

Şampiyonalarına katılma niteliğine sahip olabileceği tüm durumlarda; ISSF 

İcra Komitesi; herhangi bir sporcunun uyruk, vatandaşlık, ikamet, mesken 

durumundan kaynaklanan genel ve özgün nitelikteki tüm kararları, 

herhangi bir bekleme periyodunun süresi de dâhil, alabilir. 

3.6.4  Vatandaşlığa kabulden sonraki periyot, ilgili iki (2) Federasyonun 

anlaşması ve ISSF İcra Komitesinin nihai onayı ile azaltılabilir veya iptal 

edilebilir. 

3.6.5  Üye Federasyon tarafından her bir sporcunun niteliğinin uygunluğuna 

ilişkin bir beyan verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. ISSF 

Şampiyonalarında, Takım görevlileri ISSF Kuralları ve Mevzuatına uymak 

zorundadır. 

3.6.6  ISSF Şampiyonalarına katılmadan önce, tüm sporcular bir “Sporcu 

Beyanı” imzalamalı ve ISSF Kimlik Numarasına sahip olmalıdır. İmzalı bir 

beyanın müsabaka öncesi verilmemesi, diskalifiye ve elde edilen 

neticelerin iptali ile sonuçlanacaktır. 

3.6.7  Olimpiyat Oyunlarına azami katılım sayısı IOC tarafından belirlenir. 

Yeterlilik standartları, aynı zamanda IOC Üçlü Komisyonu ile koordineli 

olarak kontenjan yerleri (quota places) ile özel davet (Wild Card) dağıtımı 

nihai karar yetkisine sahip olan ISSF İcra Komitesi tarafından belirlenir. 
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3.6.8  Dünya Şampiyonalarında her ülke bireysel yarışmalara en fazla üç (3) 

sporcu ile katılabilir, bu sporcular takım yarışmalarına bir (1) takım olarak 

iştirak edebilirler. 

3.6.8.1  Dünya Şampiyonalarında bir milli takımın azami sayısı aşağıda 

belirtilmiştir: 

Erkekler 

Tüfek 
10 (300 m ayrı olarak yapılıyorsa veya 300 m. dâhil 

değilse 8) 

Tabanca 10 

Trap 3 

Double Trap 3 

Skeet 3 

Koşan Hedef 5 

Toplam Erkekler 34 

 

Kadınlar 

Tüfek 8 (300 m ayrı olarak yapılıyorsa veya 300 m. dâhil 

değilse 6) 

Tabanca 5 

Trap 3 

Double Trap 3 

Skeet 3 

Koşan Hedef 3 

Toplam Kadınlar 25 

3.6.8.2  Görevliler 

 Görevli olarak giren tüm kişiler uygun ücretleri ödemelidir. 

3.6.8.3  Sporcu değişimleri, sadece takım yarışmaları için kayıt yaptırmış üç (3) 

kişilik takımlar içerisinde, ancak şampiyona için daha önceden kayıt 

yaptırmış sporcularla, olabilir. 

3.6.8.4  Dünya Şampiyonaları için Gençler kategorisi yarışmaları programa 

alınırsa, her bir yarışma için müsaade edilen sporcu sayısı aynıdır. 

3.6.8.4.1  Dünya Şampiyonalarında gençler erkekler ve kadınlar kategorilerinde 

yarışabilir, ancak aynı yarışmada sadece 1 kategoride yarışabilirler 

(gençler ya da büyükler yarışmalarından birinde). 

3.6.8.4.2  Eğer bir şampiyonada belirli bir yarışmada gençler kategorisi programa 

alınmadıysa, gençler; aynı şampiyonada başka bir gençler kategorisi 

yarışmaya katılsalar bile, bu belirli yarışmaya büyükler kategorisi milli 

takımlarının üyesi olarak katılabilirler.  
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3.6.9  Katılan federasyon, takım üyelerinin seyahat ve yaşam harcamalarından 

sorumludur. Organizasyon Komitesi yerel havaalanı ve tren istasyonundan 

resmi otellere ve otellerden poligona gidiş - geliş ulaşımını sağlayacaktır. 

ISSF İcra Komitesi tarafından onaylandığı takdirde havaalanından otellere 

ve otellerden havaalanına ulaşım ücretleri talep edilebilir. 

3.7  MÜSABAKA PROSEDÜRLERİ 

3.7.1  Tüm ISSF Şampiyonalarında; yarışmaların icrası, ISSF Genel Mevzuatı ve 

geçerli ISSF Müsabaka Kuralları hükmü altında yapılacaktır. 

3.7.2  Programlar 

3.7.2.1  Taslak Program (Preliminary Program) Organizasyon Komitesi 

tarafından hazırlanmalı ve Teknik Komite tarafından incelenmek ve İcra 

Komitesi tarafından onaylanmak maksadıyla Genel Sekretere 

gönderilmelidir. 

 Dünya Şampiyonaları Dünya Kupaları 

ISSF’e Gönderiliş 15 ay 8 ay 

Organizasyon Komitesinden 

Federasyonlara 

12 ay 6 ay 

 

3.7.2.1.1  Dünya Şampiyonalarında zorunlu yarışmaların programı antreman günleri 

ile açılış ve kapanış seremonilerini de kapsayacak şekilde 14 günü 

geçmeyecektir. Organizasyon Komitesinin inisiyatifinde poligonlar ilave 

antreman günleri için resmi antreman başlamadan açılabilir. Dünya 

Şampiyonalarının süresi, 16 günü geçmemek kaydıyla İcra Komitesi 

onayıyla uzatılabilir. 

3.7.2.2  Nihai Program (Final Program) Organizasyon Komitesi tarafından 

hazırlanmalı ve Teknik Komite tarafından incelenmek ve İcra Komitesi 

tarafından onaylanmak maksadıyla Genel Sekretere gönderilmelidir. 

 Dünya 

Şampiyonaları 

Dünya 

Kupaları 

Kıtasal Şampiyonalar 

(gözetilen diğer 

müsabakalar) 

ISSF’e Gönderiliş 6 ay 3 1/2 ay 4 ay (bilgi için) 

Organizasyon 

Komitesinden 

Federasyonlara 

5 ay 3 ay  
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3.7.3  Katılımlar 

3.7.3.1  Ön Katılımlar 

 Şampiyonaya katılan her ulusal federasyon, Organizasyon Komitesine bir 

Ön katılım sunmalıdır. Ön katılım, ulusal federasyonun katılacağı tüm 

bireysel ve takım yarışmalarını listelemelidir. Nihai Programın 

yayınlanmasından sonra alınan herhangi bir Ön Katılım alınma tarihine 

göre bir bekleme listesine yazılacak ve ancak hedefler/yerler müsait 

olduğu takdirde katılım mümkün olabilecektir. Organizasyon Komitesi bu 

girdilerin alınmasını müteakip herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 

ülkeleri derhal bilgilendirecektir. 

Dünya Şampiyonaları Dünya Kupaları 

7 ay 4 ay 

 3.7.3.2  Nihai Katılımlar 

 Nihai Katımlar resmi varış gününden 30 gün önce gece yarısına kadar 

(Münih zamanı) faks veya e-posta ile direkt olarak ISSF’e gönderilecektir. 

Nihai katılımlar ISSF online kayıt sistemi üzerinden yapılabilir. Nihai 

katılım tüm sporcuların isimlerini ve kimlik numaralarını listelemelidir. Nihai 

katılım aynı zamanda tüm görevlilerin isimlerini ve doğum tarihlerini, 

fonksiyonlarıyla birlikte listelemelidir. 

3.7.3.3  Organizasyon Komitesi bu maddede belirtilen zamanlardan sonra alınan 

katılımları reddetme ve/veya bekleme listesine alma hakkına sahiptir. 

3.7.3.4  Nihai Katılım zamanından sonra alınan geç katılımlar; ISSF tarafından 

resmi varış gününden üç (3) gün önce alınmamışsa ve aşağıdakiler 

sağlanmamışsa, katılımları kabul edilmez. 

3.7.3.4.1  Nihai Program değişmemelidir; 

3.7.3.4.2  Geç katılım herhangi bir başka organizasyon sorunu yaratmamalıdır; 

3.7.3.4.3  Nihai katılım zamanından sonra kabul edilen her geç katılım, her bir 

yarışmaya katılacak her bir sporcu başına 50 Avro’luk bir cezanın geç 

katılımı yapan federasyon tarafından Organizasyon Komitesine 

ödenmesini gerektirir.  

3.7.3.5  Resmi varış gününün üç (3) gün öncesinden sonra ilave katılım 

yapılamaz. 

3.7.3.6  Müsabakalar / Şampiyonalarda kayıtlı bir sporcunun başka bir kayıtlı 

sporcu ile değiştirilmesine müsaade edilmiştir. Bu değişiklik ancak o 

yarışmanın antreman gününden bir gün önce 12:00’a kadar yapılabilir. 

3.7.3.7  Dünya Kupalarında kontenjan için mücadele eden bir sporcu ile Asgari 

Nitelik Standartlı (Minimum Qualification Standart: MQS) bir sporcunun 

değiştirilmesine izin verilmemiştir. Bir MQS sporcu çekilen bir kontenjan 

sporcusunun yerine yarışabilir. Çekilen kontenjan sporcusu MQS atışı 

yapamaz. 
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3.7.4  Ücretler 

3.7.4.1  Katılım ücretleri Organizasyon Komitesinin talebi üzerine ödenmelidir. Her 

bir yarışmaya katılan her sporcu için 170 Avro ücret ödenecektir. Bu ücret 

Organizasyon Komitesi tarafından alınacak ve Şampiyonadan sonra 30 

gün içerisinde her bir yarışmaya katılan her sporcu için 5 Avro’yu ISSF’e 

gönderecektir. Her bir görevli için 50 Avro ücret ödenecektir. 

3.7.4.2  ISSF İcra Komitesi tarafından onaylandığı takdirde Yivsiz Tüfek antremanı 

için makul bir ücret alınabilir. 

3.7.4.3  Sporcuların ve/veya görevlilerin sayısını Nihai Katılım bildirim zamanından 

sonra azaltan her federasyon, Nihai Katılım Formları alındığında bildirdiği 

sayı üzerinden uygulanabilir tüm ücret ve harcamaları ödemek zorundadır. 

Ücretler ve harcamalar ödenmezse, o federasyonun hiçbir üyesi 

katılamaz. 

3.7.4.4  Kıtasal Müsabakalar / Şampiyonalarda her bir yarışmaya katılan her 

sporcu için 5 Avro ücret, şampiyonadan sonra 30 gün içerisinde ISSF’e 

ödenmelidir. 

3.7.4.5  MQS statüsü bulunan Bölgesel ve diğer Müsabakalar/ Şampiyonalarda 

her bir yarışmaya katılan her sporcu için 5 Avro ücret, müsabaka / 

şampiyonadan sonra 30 gün içerisinde ISSF’e ödenmelidir. 

3.7.5  ISSF Genel Merkezine gönderilecek bilgi 

3.7.5.1  Tüm ISSF Şampiyonalarının davetiye, program ve katılım formlarının 

kopyaları Genel Sekretere gönderilmelidir. 

3.7.5.2  Her bir yarışmanın sonuç listesinin bir (1) kopyası doğrulanmasını 

müteakip hemen, en geç müsabaka gününün sonunda faks ve/veya e-

posta ile ISSF Genel Merkezine gönderilmelidir. 

3.7.5.3  Resmi sonuç listesinin 3 kopyası yarışmaların tamamlanmasını takiben en 

geç üç (3) gün içerisinde ISSF Sekretaryasına gönderilmelidir. Her bir 

disiplinde, katılan ülkelerin ve sporcuların sayısını gösteren yarışma 

sırasına göre bir liste, sonuç listelerine dâhil edilmelidir. 

3.7.6  Olimpiyat Oyunları 

3.7.6.1  Programlar, zaman çizelgeleri, formlar ve diğer detaylar ISSF tarafından, 

Organizasyon Komitesinin kontrol ve onayını müteakip alınmalıdır. 

3.7.6.2  Olimpiyat Oyunlarına katılım ISSF Mevzuatında belirtilen prosedürler 

kullanılarak yapılmalıdır, ancak ISSF veya IOC tarafından yapılan zaman 

çizelgeleri veya özel prosedürler bu hükmün üstündedir. 

3.7.6.3  Olimpiyat Oyunlarında Anti-Doping Kontrolü, IOC tarafından belirlenen 

prosedürlere göre yapılacaktır. Tüm ISSF Şampiyonalarında Anti-Doping 

Kontrolü tüm yarışma ve kategorilerde ISSF Anti-Doping Yönetmeliğinde 

belirtilen prosedürlere göre yapılacaktır.  
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3.8  PROTOKOL 

3.8.1  Dünya Şampiyonaları müsabakaların ilk günü veya bir gün önce yapılacak 

bir açılış seremonisi ile başlatılmalıdır. Bir kapanış seremonisi 

müsabakaların son günü yapılmalıdır. Açılış ve kapanış seremonileri 

düzenlemeleri İcra Komitesi tarafından onaylanmalıdır. 

3.8.2  Dünya Şampiyonalarında Organizasyon Komitesi aşağıdakileri 

ödüllendirmelidir: 

3.8.2.1  Dünya Şampiyonası madalyaları altın, gümüş ve bronz renkli olarak ilk üç 

(3) bireysel yarışma galiplerine verilir. Bireysel madalyaların verilmesi için 

erkekler ve kadınlar yarışmalarında en az 15 veya genç erkekler ve genç 

kadınlar yarışmalarında en az 10 birey katılmış olmalıdır. 

3.8.2.2  Aynı dizayndaki altın, gümüş ve bronz Takım Şampiyonası madalyaları 

takım yarışması galibi ilk üç (3) takımın tüm üyelerine verilir. Takım 

madalyalarının verilmesi için erkekler ve kadınlar yarışmalarında en az 5 

veya genç erkekler ve genç kadınlar yarışmalarında en az 3 takım katılmış 

olmalıdır. 

3.8.2.3  Eğer bu minimum sayılar karşılanamazsa müsabakaları düzenleyen ülke 

tarafından yarışma “Uluslararası Şampiyona” olarak deklare edilir. 

3.8.2.4  Her bir bireysel yarışma için ilk sekiz (8)’e Sertifikaları veya Diplomaları 

verilir. 

3.8.3  Yarışma madalyalarından farklı dizaynda bir hatıra madalyası katılan tüm 

sporculara, takım görevlilerine, hakemlere ve delegelere verilir. 

3.8.4  Tüm resmi ödüllerin ve resmi sembolün dizaynı en az iki (2) ay önce 

Genel Sekretere, İcra Komitesince onaylanmak üzere gönderilmelidir. 

3.8.5  Her bir Şampiyona yarışması için bir madalya töreni aşağıdaki şartlarda 

düzenlenmelidir: 

3.8.5.1  ilk üç (3) bireysel veya takım kazananının bayrakları, birincinin milli marşı 

çalınırken göndere çekilmelidir. 

3.8.5.2  Ulusal Üye Federasyonların bayrakları, milli marşları ve amblemleri ISSF 

İcra Komitesine gönderilmeli ve onaylanmalıdır. 

3.8.5.3  İcra Komitesi madalya törenini programını onaylamalıdır. Organizasyon 

Komitesi ISSF Başkanının onayıyla madalya töreninin zamanını 

belirleyecektir. 

3.9  DÜNYA REKORLARI 

3.9.1  Dünya Rekorları, ISSF Kuralları ve Mevzuatına uygun olarak yapılan 

Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Dünya Kupası 

Finalleri, Kıtasal Şampiyonluklar, Kıtasal Oyunlardaki ISSF tarafından 

tanınan tüm erkekler, kadınlar ve gençler yarışmalarında oluşturulabilir. 
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3.9.1.1  Finaller Dünya Rekorları sadece Olimpik yarışmalarda, Olimpik Atış 

Disiplini Kurallarında açıklandığı şekilde, erkekler ve kadınlarda her bir 

yarışma için Sıralama Turları sonuçlarının Finallerin sonuçlarına 

eklenmesi ile elde edilir. 

3.9.2  Gençler Dünya Rekorları sadece ISSF Şampiyonalarındaki özel gençler 

müsabakalarında veya normal ISSF Şampiyonalarındaki normal 

yarışmalarda yarışan genç sporcular tarafından elde edildiğinde 

tanınacaktır. Genç erkekler ve genç kadınlar bireysel ve takım dünya 

rekorları, bireysel kategoride en az on (10) sporcu ve takım kategorisinde 

en az üç (3) takım katıldığı takdirde geçerli sayılır. 

3.9.3 Dünya Rekorları bireysel yarışmalarda en az onbeş (15) sporcu ve takım 

müsabakalarında en az beş (5) takım katıldığı takdirde tanınacaktır. 

3.9.4  ISSF, Dünya Rekoru kıran sporcu veya takım üyelerine Dünya Rekoru 

diploması yayımlayacaktır. 

3.9.5  Eğer bir ülkeden üç (3)’den fazla sporcu Dünya Kupalarına kabul edilirse, 

Dünya Rekorları sadece ana müsabakalara katılmak üzere belirlenen 

sporcular tarafından elde edilebilir. (sadece MQS’e girenler değil) 

3.9.6  Teknik Delege(ler)in Dünya Rekorlarının tanınması için rapor sunması 

gereklidir. 

3.10  MEDYA İLİŞKİLERİ 

3.10.1 Tüm ISSF Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve diğer ISSF resmi 

etkinlikleri (Genel Kurullar, Kongreler vs.)’nin medya kapsaması, yayın ve 

reklam hakları Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonuna aittir. 

3.10.2  Kamuoyuna serbest bilgi akışı ve iletişimi gerçekleştirmek maksadıyla 

basın, radyo ve televizyon hizmetlerine gerekli tüm işbirliği ve yardım 

sağlanacaktır. Telekomünikasyon, telefon, yazı makineleri vb. içeren 

tesisler Müsabakalar / Şampiyonalar öncesinde ve sırasında mevcut 

olmalıdır. 

3.10.3  Medya mensuplarının sporculara ve takım liderlerine erişiminden emin 

olmak maksadıyla Organizasyon Komitesi tarafından röportajlar, fotoğraf 

çekimi ve diğer medya ihtiyaçları için gerekli ayarlamalar bahse konu 

kişileri rahatsız etmemesine dikkat edilerek yapılacaktır. Medya temsilcileri 

sporcularla ilgili takım liderleri vasıtasıyla iletişim kurabilirler. 

3.11  GENEL 

3.11.1  Genel Mevzuat değişiklikleri sadece Genel Kurul tarafından yapılabilir. 

3.11.2  Onayı müteakip değişiklikler o yılki veya bir sonraki Olimpiyat 

Oyunlarından sonraki 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girer. 
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3.12   EKLER 

3.12.1   Genel Mevzuat aşağıdaki maksatlarla eklerle genişletilebilir: 

3.12.2   Genel Mevzuatın ekleri Genel Mevzuatla aykırı olamaz ve ISSF 

 Tüzüğüne göre İcra Komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır.  

3.12.3   Eklerin Listesi 

  Not: Ayrı kitapçıklar ISSF Genel Merkezinde bulunabilir 

 ISSF Dünya Kupaları Organizasyon Kılavuzu 

 Teknik Delegeler için Çek Listesi 

3.12.3.1   Olimpiyat Oyunları Atıcılık Sporu Yarışmalarına Katılım için Özel 

 Düzenlemeler: Ek – Q; 

3.12.3.2   Sporcu Deklarasyonu ve ISSF Kimlik Numarası Başvuru Formu: 

  Ek – D; 

3.12.3.3   Organizasyon Komiteleri için Genel Prosedürler: Ek – G; 

3.12.3.4   Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupalarına Başvuru Prosedürleri:       

 Ek – W; 

3.12.3.5   Etik Kuralları: Ek – CE; 

3.12.3.6   Dünya Rekorlarının Doğrulanması için Prosedürler: Ek – R; 

3.12.3.7   İtirazların Doldurulması ve Kararı için Kurallar: Ek – P; 

3.12.3.8   Eğitim Akademisi Kılavuzu: Ek – TA; 

3.12.3.9   Hakem Kılavuzu: Ek – J; 

3.12.3.9.1  Tüfek Hakemleri için Kılavuz: Ek – S; 

3.12.3.10   Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kılavuzu: Ek – A; 

3.12.3.11   TV Yayını ve Reklam Kılavuzu: Ek – B; 

3.12.3.11.1  Dünya Şampiyonalarının, Dünya Kupalarının ve Kıtalararası  

  Müsabakalar/ Şampiyonaların televizyon, radyo, film ve fotoğraf  

  kapsamasında sözleşmelerden doğan ve mülki tüm haklar Uluslararası 

  Atıcılık Sporu Federasyonuna aittir. 

3.12.3.11.2  Bu haklar, İcra Komitesinin kararıyla hareket eden Başkan ve Genel 

  Sekreterin yazılı onayı olmadan satılamaz, devredilemez veya  

  müzakere edilemez; İcra Komitesi bu yetkilerinden satış müzakeresi 

  veya faydalanma yetkisini devredebilir ancak son karar sorumluluğunu 

  ve hakların satışından elde edilen gelirin kullanımı haklarını saklı  

  tutmalıdır. 

3.12.3.12   Sporcular Komitesi için Kurallar: Ek – AC; 
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3.13  ONAY 

3.13.1  Bu Genel Mevzuat ISSF’in 30 Ekim 1982 yılı Caracas, Venezuela’da 

yapılan Olağan Genel Kurulunda onaylanmış, ve 1977 basımlı Genel 

Mevzuatın yerini almış; 15 Kasım 1982’de yürürlüğe girmiştir (ISSF’in 29 

Temmuz 1988 Madrid, İspanya’da yapılan Genel Kurul’da gözden 

geçirilmiş, düzeltilmiş ve değişikliğe uğramıştır). Bu baskı; ISSF’in 14 

Ağustos 1990 Moskova, Rusya; 27 Nisan 1992 Barselona, İspanya; 22 

Temmuz 1994 Milano, İtalya; 20 Nisan 1996 Atlanta, ABD; 15 Temmuz 

1998 Barselona, İspanya; 21 Mart 2000 Sydney, Avustralya; 18 Nisan 

2004 Atina, Yunanistan ve 10 Nisan 2008 Pekin, ÇİN’de yapılan Genel 

Kurullarda onaylanan değişiklikleri ve düzeltmeleri içerir. 
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ULUSLARARASI ATICILIK SPORU FEDERASYONU 
Atıcılık 

 
 

 
ERKEKLER YARIŞMALARI (9) KADINLAR YARIŞMALARI (6) 

50m Tüfek 3 Pozisyon (FR3X40) 

50m Tüfek Yatarak (FR60PR) 

10m Havalı Tüfek(AR60) 

50m Tabanca (FP) 

25m Çabuk Atış Tabanca (RFP) 

10m Havalı Tabanca (AP60) 

Trap (TR125) 

Double Trap (DT150) 

Skeet (SK125) 

50m Tüfek 3 Pozisyon (STR3X20) 

10m Havalı Tüfek (AR40) 

25m Tabanca (SP) 

10m Havalı Tabanca (AP40) 

Trap (TR75) 

Skeet (SK75) 

 

 
 
 
1. Atıcılık Toplam Kotası: 
 

 
Sıralama 
Yerleri 

Evsahibi ülke 
Yerleri 

Üçlü 
Komisyon 
Yerleri 

Toplam 

Erkekler 214 5 
24 390 

Kadınlar 143 4 

Toplam 357 9 24 390 
 
 

2. Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOC) başına Sporcu Sayısı: 
 

 
NOC Kotası Yarışma Başına Kota 

Erkekler Azami 18 Yarışma başına 2 sporcu 

Kadınlar Azami 12 Yarışma başına 2 sporcu 

Toplam 30  

 
3. Kotaların Dağıtımı: 
 

    Kotalar NOC’lere tahsis edilmiştir. 
A. EVENTS (15) 
 
 
 

A. YARIŞMALAR (15)  

B. SPORCU KOTALARI  
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ULUSLARARASI ATICILIK SPORU FEDERASYONU 
Atıcılık 

 
 
 
 
 

Tüm sporcular yürürlükte olan Olimpik Antlaşma (OC) hükümlerine, Kural 41 dâhil 
(Sporcuların Milliyeti) ama bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, uymak zorundadır. Sadece 
Olimpik Antlaşmaya uygun sporcular Olimpiyat Oyunlarına katılabilir. 
 
İlave Uluslararası Federasyon Koşulları: 
Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında bir (1) veya birden fazla yarışmaya katılmaya uygun olmak 
için sporcular belirlenmiş Sıralama Müsabakalarında bir (1) veya daha fazla yarışmada 
Minimum Yeterlik Skoru (MQS) elde etmiş olmalıdır. 
 
Bir MQS sadece; Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Dünya Kupası Finalleri, Kıtasal 
Şampiyonalar, Kıtasal Oyunlardaki Olimpik yarışmalarda veya 1 Ağustos 2014 ile 31 Mart 
2016 Tarihleri arasındaki özel olarak belirlenmiş Sıralama Müsabakalarındaki eleme veya 
sıralama turlarında elde edilebilir.  
 
Sıralama Müsabakaları, ISSF Web sitesi [http://www.issfsports.org/calendar.ashx] 
adresindeki ISSF Takviminde yayınlanmıştır 
 
MQS aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 
Erkekler     

50m Tüfek 3 Pozisyon Erkekler 1135 10m Havalı Tabanca Erkekler 563 

50m Tüfek Yatarak Erkekler 587/615.0* Trap Erkekler 112 

10m Havalı Tüfek Erkekler 570/595.0* Double Trap Erkekler 118 

50m Tabanca Erkekler 540 Skeet Erkekler 114 

25m Çabuk Atış Tab. Erkekler 560   

Kadınlar 

50m Tüfek 3 Pozisyon Kadınlar 555  10m Havalı Tabanca Kadınlar 365 

10m Havalı Tüfek Kadınlar 375/392.0* Trap Kadınlar 58 

25m Tabanca Kadınlar 555 Skeet Kadınlar 60 

 
 

*İlk skor Tam Halka Puanlamada / İkinci skor ondalık puanlamada kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. SPORCULARIN UYGUNLUĞU  
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Sıralama Prosedürü: 
Kota yerleri, ISSF Kurallarına göre 1 Ağustos 2014 ve 31 Mart 2016 tarihleri arasında icra 

edilen belirlenmiş ISSF nezaretindeki Şampiyonalarda elde edilebilir. Kota yerleri aşağıdaki 

Şampiyonalarda elde edilebilir: 

 ISSF Dünya Şampiyonaları 2014 & 2015 

 ISSF Dünya Kupası 2015 

 Belirlenmiş Kıtasal Şampiyonalar ve Oyunlar 2014 & 2015 & 2016 

Bir kota yeri ancak sporcu tarafından gerçekleştirilen sonucun o yarışmanın MQS’ine eşit 

veya daha yüksek olması durumunda elde edilir. 

Bir (1) sporcu kendi Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOC) için sadece bir (1) kota yeri alabilir. 

Başka herhangi bir yarışmada bir kota yeri alan sporcu tarafından bir kota yeri elde edilirse, 

bu kota yeri o yarışmada bir sonraki en iyi dereceyi yapan sporcuya verilmelidir. Eğer 

sporcunun Ulusal Olimpiyat Komitesi o yarışmada azami kota sayısına ulaştıysa aynı kural 

uygulanır. Kota yerleri için beraberlik (tie) durumları 2013-2016 ISSF Teknik Kuralları’nın en 

güncel baskısındaki uygun beraberlik bozma (tie-break) kurallarına göre çözülür. 

 [http://www.issfsports.org/theissf/rules/english_rulebook.ashx]. 

ISSF İcra Komitesi, Sıralama Müsabakaları olarak belirlenen uluslararası müsabakaların 

yerlerini belirleyecek ve bunlar ISSF web sitesinde yayınlanacaktır. 

 [http://www.issfsports.org/calendar.ashx]. 

Tüm Sıralama Müsabakalarında uygun ISSF Teknik Kuralları uygulanacaktır. 

Dünya Kupalarında veya ayrı MQS müsabakalarında her ISSF Üyesi Federasyon yarışma 

başına azami üç (3) kota yeri için mücadele etmeye yeterli sporcu sokabilir ayrıca MQS 

almak için mücadele etmeye yeterli iki (2) ilave sporcu daha dâhil edebilir. 

Sıralama kurallarına göre, aşağıdaki tablo her Sıralama Müsabakası için yarışma başına 

mevcut kota yerlerini açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloya göre, en yüksek dereceleri alan 

sporcular kendi Ulusal Olimpiyat Komiteleri için bir (1) kota yeri alacaktır. 

D. QUALIFICATION PATHWAY 
 C. 
 
 

D. SIRALAMA SÜRECİ 

SIRALAMA YERLERİ 
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Rio 2016 Olimpiyat Oyunları için KOTA YERLERİ DAĞITIM TABLOSU 

 

Sıralama 

Disiplin 

Yarışma 

Top. 

Erkek 

Tüfek 

FR3X4

0 

Erkek 

Tüfek 

FR60 

 PR 

Erkek 

Tüfek 

AR60 

Erkek 

Tab. 

FP 

Erkek 

Tab. 

RFP 

Erkek 

Tab 

AP60 

Erkek 

Yivsiz 

Tüfek 

TR125 

Erkek 

Yivsiz 

 Tüfek 

DT150 

Erkek 

Yivsiz 

Tüfek 

SK125 

Kadın 

Tüfek 

STR3X20 

Kadın 

Tüfek 

AR40 

Kadın 

Tab. 

SP 

Kadın 

Tab. 

AP40 

Kadın 

Yivsiz 

Tüfek 

TR75 

Kadın 

Yivsiz 

Tüfek 

SK75 

2014 ISSF Dünya Şamp. 

Granada, İspanya 
64 5 5 6 4 2 6 3 2 3 5 6 5 6 3 3 

2015 ISSF Yivsiz Tüfek 

Dünya Şamp. Lonato, İtalya 
10       2 2 2     2 2 

2015 ISSF Tüfek/Tabanca 

Dünya Kupası Münih, 

Almanya 

24 2 2 3 2 2 3    2 3 2 3   

2015 ISSF Tüfek/Tabanca 

Dünya Kupası Changwon, 

Güney Kore 

24 2 2 3 2 2 3    2 3 2 3   

2015 ISSF Tüfek/Tabanca 

Dünya Kupası Fort 

Benning, ABD 

24 2 2 3 2 2 3    2 3 2 3   

2015 ISSF Tüfek/Tabanca/ 

Yivsiz Tüfek Dünya Kupası 

Gabala, Azerbaycan 

34 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

2015 ISSF Yivsiz Tüfek 

Dünya Kupası Larnaka, 

Güney Kıbrıs 

10       2 2 2     2 2 

2015 ISSF Yivsiz Tüfek 

Dünya Kupası Acapulco, 

Meksika 

10       2 2 2     2 2 

2015 ISSF Yivsiz Tüfek 

Dünya Kupası Al Ain, BAE 
10       2 2 2     2 2 

Kıtasal Şampiyonalar 

 2014 & 2015 & 2016  

Afrika: 

Pretoria, Güney Afrika  

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Amerika: 

Amerika Kıtasal Şamp. 

Guadalajara, Meksika 

Amerika: 

Pan Amerikan Oyunları 

Toronto, Kanada 

 

11 

 

 

20 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Asya: 

Kuveyt, Kuveyt 
35 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 1 1 

Avrupa: 

Avrupa Oyunları Baku, 

Azerbaycan 

Avrupa: 

25m, 50m, Yivsiz Tüfek 

ECH Maribor, Slovenya 

Avrupa: 

10m. ECH Gyoer, 

Macaristan 

 

15 

 

 

21 

 

 

12 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Okyanusya: 

Sydney, Avustralya 
18 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Ev Sahibi Ülke 9  1   1 1 1  1  1  1 1 1 

 366 24 24 29 21 18 29 28 18 28 25 30 23 29 20 20 

 24 Üçlü Komisyon Davet Yerleri 

Toplam 390                

Yarışma  
FR3X

40 

FR60

PR 
AR60 FP RFP AP60 

TR 

125 

DT 

150 

SK 

125 

STR 

3X20 
AR40 SP AP40 TR75 SK75 
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Ev sahibi ülke aşağıdaki yarışmaların her birinde bir (1) kota yeri olmak üzere dokuz (9) 

garanti kota yerine sahiptir. 

 Erkekler                  Kadınlar   
 50m Tüfek Yatarak Erkekler     10m Havalı Tüfek Kadınlar 
 25m Çabuk Atış tabanca Erkekler   10m Havalı Tabanca Kadınlar 
 10m Havalı Tabanca Erkekler   Trap Kadınlar 
 Trap Erkekler       Skeet Kadınlar 
 Skeet Erkekler 
Ev sahibi ülke ancak Sıralama periyodunda bir kota yeri alamamışsa, yukarıda belirtilen 

yarışmalarda bir kota yeri sahibi olacaktır. Ev sahibi ülke yerleri Sıralama periyodu sonunda 

ISSF’in Ulusal Olimpiyat Komitelerine (NOC) teyit için gönderdiği listeye dâhil edilecektir. 

(Kota yerleri süreci ile ilgili detaylı bilgi için Bölüm E’ye bakınız) 

 

 

Rio 2016 Atıcılık yarışmaları için uygun nitelikteki NOC’lere 24 Üçlü Komisyon yeri 

ayrılmıştır. 15 Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) uygun nitelikteki 

NOC’leri Üçlü Komisyon Davet Yerleri için taleplerini göndermeye davet edecektir. NOC’lerin 

taleplerini göndermeleri için son tarih 15 Ocak 2016’dır. Üçlü Komisyon, ilgili sporun 

Sıralama süreci sonunda davet yerlerinin dağılımını ilgili NOC’lere yazılı olarak bildirecektir. 

Üçlü Komisyon Davet yerleri ile ilgili detaylı bilgi “XXXI. Olimpiyat Oyunları, Rio 2016 – 

Olimpiyat Oyunları Üçlü Komisyon Davet Yerleri – Tahsis Prosedürü ve Düzenlemeler” de 

mevcuttur. 

 

 

ISSF tüm 15 Olimpik yarışmada elde edilen kota yerleri listesini web sitesinde 

yayınlayacaktır. (http://www.issf-sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx) 

Bu liste her yarışma için her NOC’nin elde ettiği kota yerlerini belirtecektir. Kota yerlerinin 

listesi ve MQS elde eden sporcuların isimlerini ve skorlarını içeren bir liste, tüm NOC’lere ve 

ISSF Üye Federasyonlarına son Sıralama Müsabakasından dört (4) hafta sonra ancak 11 

Nisan 2016’dan geç olmamak üzere gönderilecektir. 

NOC’ler 14 gün içerisinde (en geç 25 Nisan 2016) Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında kalifiye 

sporcuları ile bu kota yerlerini kullanmak isteyip istemediklerini teyit edeceklerdir. NOC 

herhangi bir sporcuyu azami miktar olan iki (2) kota yeri aldığı herhangi bir yarışmaya 

“double starter” olarak sokarsa kullanılmayan kota yeniden tahsis için ISSF’e geri verilmelidir. 

(Bölüm G. “Double Starter” ların kullanılmasına ilişkin prensipler, double starter tanımına 

bakınız). Bir NOC/ ISSF Üye Federasyonu herhangi bir yarışma için azami kota yeri sahibi 

değilse, bir yarışmadaki bir (1) kota yerini eğer uygunsa başka bir yarışmadaki bir (1) kota 

yeri ile değiştirilmesini talep edebilir. Kota yeri değişim talepleri ISSF tarafından 25 Nisan 

2016 tarihinden önce alınmalıdır. 

EV SAHİBİ ÜLKE YERLERİ 

ÜÇLÜ KOMİSYON DAVET YERLERİ 

E. KOTA YERLERİ TASDİK SÜRECİ 

http://www.issf-sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx
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Eğer tahsis edilmiş bir kota yeri NOC tarafından teyit son tarihinden önce teyit edilmezse 

veya NOC tarafından geri çevrilirse, bu kota yeri henüz bir kota yeri alamamış en yüksek 

MQS sporcuya sahip olan NOC’ye tahsis edilir veya Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Üçlü 

Komisyon Davet Yeri olarak belirlenir. Birden fazla NOC aynı sayıda MQS sporcuya sahipse, 

daha fazla MQS sonucuna sahip olan NOC düğümü çözecek kararı verir. Kota yerlerinin 

yeniden tahsisi dönen kota yerinin yarışmasına veya cinsiyete bağlı değildir. Tüm yeniden 

tahsis edilen kota yerleri belirli bir sporcuya değil NOC’ye tahsis edilir. 

 

 

Kullanılmayan ev sahibi ülke yerleri en yüksek MQS sporcuya sahip, kota yeri veya Üçlü 

Komisyon Davet Yeri alamamış NOC’lere yeniden tahsis edilecektir. Birden fazla NOC aynı 

sayıda MQS sporcuya sahipse, daha fazla MQS sonucuna sahip olan NOC düğümü çözecek 

kararı verir. Kota yerlerinin yeniden tahsisi dönen kota yerinin yarışmasına veya cinsiyete 

bağlı değildir. Tüm yeniden tahsis edilen kota yerleri belirli bir sporcuya değil NOC’ye tahsis 

edilir. 

 

  

Eğer Üçlü Komisyon, bir Davet Yerini tahsis edemezse, bu yer en yüksek MQS sporcuya 

sahip kota yeri veya Üçlü Komisyon Davet Yeri alamamış NOC’ye yeniden tahsis edilecektir. 

Birden fazla NOC aynı sayıda MQS sporcuya sahipse, daha fazla MQS sonucuna sahip olan 

NOC düğümü çözecek kararı verir. Kota yerlerinin yeniden tahsisi dönen kota yerinin 

yarışmasına veya cinsiyete bağlı değildir. Tüm yeniden tahsis edilen kota yerleri belirli bir 

sporcuya değil NOC’ye tahsis edilir. 

 

 

 

 

 

Double Starter’lar Aa akreditasyonu olan ve NOC leri tarafından, belirli bir yarışmada tahsisli 

bir kota yerine yerleştirilen ve gerekli MQS’i almış; aynı zamanda da başka bir yarışmaya 

kaydı yapılıp gerekli MQS’i almış sporculardır. Double Starter’lar başka Atıcılık yarışmalarına 

gerekli MQS’in elde edilmesi halinde ve NOC’nin yarışma başına azami kotasını aşmaması 

durumunda katılabilir. 

 

 

F. KULLANILMAYAN KOTA YERLERİNİN YENİDEN TAHSİSİ 

KULLANILMAYAN SIRALAMA YERLERİNİN YENİDEN TAHSİSİ 

KULLANILMAYAN EV SAHİBİ ÜLKE YERLERİNİN YENİDEN TAHSİSİ 

KULLANILMAYANÜÇLÜ KOMİSYON DAVET YERLERİNİN YENİDEN TAHSİSİ 

G. DOUBLE STARTERLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER 

DOUBLE STARTER’LAR 
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Tarih Yol Haritası 

1 Ağustos 2014 - 31 Mart 
2016 

Kota yerleri belirlenmiş kota Sıralama Müsabakalarında elde 
edilebilir 

1 Ağustos 2014 - 31 Mart 
2016 

MQS sonuçları tüm ISSF ve Kıtasal Şampiyonalarda ve özel 
belirlenmiş MQS statülü müsabakalarda elde edilebilir. 

6 - 20 Eylül 2014 51nci ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası Granada, ESP 

11 - 20 Ekim 2014 CAT Amerikalar Şampiyonası Guadalajara, MEX 

28 Şubat - 10 Mart 2015 ISSF Dünya Kupası Yivsiz Tüfek Acapulco, MEX 

19 - 29 Mart 2015 ISSF Dünya Kupası Yivsiz Tüfek Al Ain, UAE 

8 - 16 Nisan 2015 ISSF Dünya Kupası Tüfek/Tabanca Changwon, KOR 

24 Nisan - 4 Mayıs 2015  ISSF Dünya Kupası Yivsiz Tüfek Larnaca, CYP 

12 - 21 Mayıs 2015  ISSF Dünya Kupası Tüfek/Tabanca Fort Benning, USA 

29 Mayıs - 5 Haziran 2015  ISSF Dünya Kupası Tüfek/Tabanca Munich, GER 

12 - 28 Haziran 2015  Avrupa Oyunları Baku, AZE 

10 - 18 Temmuz 2015  Pan Amerikan Oyunları Toronto, CAN 

19 Temmuz - 2 Ağustos 2015  25m/50m/300m/Yivsiz Tüfek Avrupa Şampiyonası Maribor, SLO 

6 - 16 Ağustos 2015  ISSF Dünya Kupası Tüfek/Tabanca/yivsiz Tüfek Gabala, AZE 

9 - 18 Eylül 2015  ISSF Yivsiz Tüfek Dünya Şampiyonası Lonato, ITA 

15 Ekim 2015  Üçlü Komisyon, ilgili sporun Sıralama süreci sonunda davet 
yerlerinin dağılımını ilgili NOC’lere yazılı olarak bildirecektir. 

15 Ocak 2016  IOC, Üçlü Komisyon Davet Yerlerine başvuru hakkı olan tüm 
NOC’lerle irtibat kuracaktır.  

Her sporun kalifikasyon süreci 
sonu ile ilgili olarak 

NOC’lerin Üçlü Komisyon davet Yerleri için taleplerini iletme son 
tarihi 

1 - 12 Kasım 2015  Asya Atıcılık Şampiyonası Kuwait City, KUW 

26 Kasım - 4 Aralık 2015 Okyanusya Atıcılık Şampiyonası Sydney, AUS 

28 Kasım - 6 Aralık 2015 Afrika Atıcılık Şampiyonası Pretoria, RSA 

22 - 28 Şubat 2016  Avrupa Şampiyonası10m Gyoer, HUN 

Son kalifikasyondan 4 hafta 
sonra (veya en geç 11 Nisan 
2016) 

ISSF’in NOC’leri ve ISSF Üye Federasyonlarını kendilerine tahsis 
edilen kota yerleri halkında bilgilendirmesi 
 

ISSF’den kota yerleri listesinin 
alınmasından 14 gün sonra14 
(en geç 25 Nisan 2016) 

NOC’lerin tahsis edilen kota yerlerini kullanacağına dair ISSF’e 
teyitleri  

18 Temmuz 2016’ya kadar ISSF’in kullanılmayan kota yerlerini yeniden tahsisi 

18 Temmuz 2016 Rio 2016 Katılım Son Tarihi 

 

 

 

 

 

H. SIRALAMA ZAMAN ÇİZELGESİ 
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Madde 3.12.3.2, Ek-D 
 
 
 

Sporcu Deklarasyonu ve 

ISSF Kimlik Numarası Başvuru Formu 
 
 
1.  ISSF Şampiyonalarına katılmak için tüm sporcuların ISSF Kimlik 

Numarasına sahip olması zorunludur.  

 

2.  Sporcunun ISSF Üyesi Federasyonu ISSF Kimlik Numarası çıkartılması 

için aşağıdaki formda bir başvuru göndermelidir.  

 

3.  Her sporcu temsil ettiği ülkenin vatandaşı olmalıdır.  

 

4.  Her sporcu sadece bir (1) ISSF Kimlik Numarası için başvurabilir. 

 

5.  Kimlik Numarasının çıkartılması için 10.00 Avro ücret alınır. 

 

6.  ISSF Üyesi Federasyonlar ISSF Kimlik Numarası için tüm başvuruları 

ISSF’e göndermelidir. Sadece yazılı veya e-posta başvurular kabul 

edilecektir.  

 

7.  ISSF, Üye Federasyonlara başvuruların gönderilmesinden sonra 14 gün 

içerisinde tüm yeni ISSF Kimlik Numaralarının bir listesini gönderecektir. 

ISSF Üyesi Federasyonlar bu listeleri çek edip onaylamalı ve ISSF’e geri 

göndermelidir. Cevap verilmemesi onay kabul edilecektir.  

 

8.  Ekspres başvuru (1 hafta içinde çıkartılması) ücreti 20.00 Avro’ya 

yükseltir. 

 

9.  Eğer bir sporcu ismini veya vatandaşlığını değiştirirse, ISSF tarafından 

gerekli değişiklerin yapılabilmesi için, gecikmeden ISSF bilgilendirilmelidir. 

Orijinal ISSF Numarası değişmeyecektir ancak ISSF bu Kimlik 

Numarasına bağlı verileri düzeltmelidir. 
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ISSF Sporcu Deklarasyonu 
1.  Ben burada teyit ederim ki; ISSF’in resmi müsabakalarındaki dopingle 

mücadele ile ilgili kurallardan ve cezalardan haberdarım. Doping kontrol 

testleri vereceğimi, testlerin sonuçlarını kabul edeceğimi ve ilgili kurallardan 

doğan yaptırımlara her zaman uyacağımı kabul ediyorum. 

 2.  Benim ve ISSF arasında ortaya çıkan ve dostça çözülemeyen ve ISSF 

düzenlemesinin kurallarının tükendiği noktada herhangi bir ihtilafın, normal 

mahkemelere başvuru hariç olmak üzere, Spor Temyiz Mahkemesi, Lozan; 

Hüküm ve Kurallarına göre kurulacak bir heyet tarafından çözümleneceğini 

kabul ederim. Taraflar bahse konu Hüküm ve Kurallara uymakla 

yükümlüdürler ve çıkan sonucu iyi niyetle kabul etmek ve uygulanmasını 

hiçbir şekilde engellememekten sorumludurlar. 

 

 

 

ISSF Kimlik Numarası Çıkartılması  

için Başvuru Formu 
 

 ISSF Üye Federasyonlarından 

 Aşağıda belirtilen sporcunun ISSF gözetimindeki müsabakalara ve 

şampiyonalara katılması için gerekli olan ISSF Kimlik Numarasının 

çıkartılması için başvurur:  

Soy isim(ler)  

İsim(ler)  

Kızlık Soyadı  

Milliyeti  

Tercih Edilen İsim 

(Medyada, Sonuç 

Listelerinde 

Kullanmak için) 

  

İsim Soy isim 

Cinsiyeti Erkek Kadın 

Doğum Tarihi Gün Ay Yıl 

Yarışma(lar) Tüfek Tab. RT Trap DT Skeet 

Federasyon için 

imzalayanın ismi 

 

Federasyon imzası  

Tarih:  Yer:  Sporcu 
İmzası 

 

Yaşı küçük ise, yasal 
Temsilcinin ismi: 

Yasal temsilci 
imzası 
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Fransızca 

1 Je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation et des 
sanctions en vigueur dans les compétitions oficielles de l´ISSF en ce 
qui concerne la lutte contre le dopage. Je donne mon accord pour 
me soumettre aux tests de contrôle de dopage, accepter les résultats 
de ces tests, me soumettre au règlement concerné sous la forme en 
vigueur à tout moment donné. 

2 J´accepte que tout litige survenant entre moi-même et l´ISSF, lequel 
ne pourrait être réglé à l´amiable et subsisterait après toutes les 
procédures prévues par les réglements de l´ISSF, soit tranché 
définitivement par un tribunal constitué conformément au Statut et au 
Règlement du Tribunal Arbitral du Sport, Lausanne, à l´exclusion de 
tout recours à des tribunaux ordinaires. Les parties s´engagent à se 
conformer aux dits Statut et Règlement et à se soumettre de 
bonne foi à la sentence qui sera rendue et à ne pas entraver son 
exécution. 

Almanca 

1 Ich erkläre hiermit, dass mir die Bestimmungen und Strafen bekannt 
sind, die für offizielle Wettkämpfe der ISSF zur Bekämpfung des 
Dopings in Kraft sind. Ich erkläre mein Einverständnis, mich den 
Dopingkontrolluntersuchungen zu unterziehen, die Ergebnisse 
solcher Untersuchungen anzunehmen und die 
entsprechenden Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Form zu jeder 
Zeit einzuhalten. 

2 Ich erkläre mein Einverständnis, dass jeder Streit, der zwischen mir 
und der ISSF entsteht und nicht freundschaftlich erledigt werden 
kann, und der nach Ausschöpfung der Verfahrensvorschriften, die in 
den ISSF Regeln vorgesehen sind, offen bleibt, endgültig durch ein 
Schiedsgericht entschieden werden soll, welches in 
Übereinstimmung mit den Statuten und Regeln des Schiedsgerichts 
für Sport in Lausanne (CAS) zusammengestellt wird unter 
Ausschluss der Anrufung ordentlicher Gerichte. Die Parteien 
verpflichten sich, die erwähnten Statuten und Regeln zu beachten 
und die Entscheidung im guten Glauben anzunehmen und ihre 
Durchsetzung in keiner Weise zu behindern. 

İspanyolca 

1 Confirmo haber tomado conocimiento de la reglamentación y de las 
sanciones en vigor en las competiciones oficiales de la ISSF especto 
a la lucha contra el doping. Estoy de acuerdo en someterme a las 
pruebas de control de doping, aceptar sus resultados y respetar el 
Reglamento tal como esté en vigor en cualquier momento dado. 

2 Estoy de acuerdo en que todo litigio entre mí mismo(a) y la ISSF que 
no pueda resolverse de forma amistosa, aún después de los 
procedimientos previstos por la ISSF, se decida definitivamente por 
un tribunal constituido de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento 
del Tribunal de Arbitraje del Deporte, Lausana sin posibilidad de 
recurso a los tribunales ordinarios. Las partes en litigio se 
comprometen a respetar tales Estatutos y Reglamento, aceptar de 
buena fe la sentencia pronunciada y no dificultar su ejecución. 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) 
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Madde 3.12.3.3, Ek - G 

 
 
 

Organizasyon Komiteleri için Genel 
Prosedürler 

 
 
ISSF Şampiyonası Organizasyon Komiteleri için genel kurallar birkaç farklı ISSF 

Dokümanında yer alır. Organizatörler aşağıdaki ISSF Kurallar ve Mevzuatını 

incelemekle başlamalıdırlar: 

 ISSF Genel Kuralları, 3.1 – 3.14 

 ISSF Genel Teknik Kuralları, 6.1 – 6.19, ve Genel Teknik Kurallar’da 

referans verilen tüm resmi ISSF dokümanları. 

 

Şampiyonaya uygulanabilirliği dikkate alınarak aşağıdaki ISSF Özel Teknik 

Kuralları’na da başvurulmalıdır: 

 ISSF Tüfek Kuralları, 7.1 - 7.11 

 ISSF Tabanca Kuralları, 8.1 - 8.14 

 ISSF Yivsiz Tüfek Kuralları, 9.1 – 9.19 

 ISSF Koşan Hedef Kuralları, 10.1 – 10.15 

 

Bir Şampiyona planlamak ve hazırlamak için detaylı adımlar aşağıdaki dokümanda 

bulunabilir: 

 ISSF Şampiyonaları Organizasyon Kılavuzu, ve Kılavuzda referans verilen 

tüm resmi ISSF dokümanları. 

 

Kılavuz her yıl güncellenir, bu yüzden organizatörler ISSF web sitesinde yayımlanan 

en güncel versiyonu aldıklarından emin olmalılardır. ISSF Şampiyonaları 

Organizasyon Kılavuzu aynı zamanda Organizasyon Komitesinin uygun üyeleri 

tarafından kullanılması gereken birkaç Ek’i ve ilave dokümanları da içerir. Eğer 

herhangi Organizatörün soruları olursa veya ilave bilgiye ihtiyaç duyarsa kendisine, 

ISSF Genel Merkezindeki ISSF Yarışma Yöneticisi veya Şampiyona için atanan ISSF 

Teknik Delegesi ile irtibata geçmesi önerilir. 
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Madde 3.12.3.4, Ek - W 

 
 
 

 
ISSF Dünya Şampiyonaları ve Dünya 

Kupalarına Başvuru Prosedürleri 
 
 
 
ISSF Genel Kurulu, Dünya Şampiyonası organizatörlerini ISSF Genel Mevzuatı, 

3.2.6 ya göre seçer. Dünya şampiyonası organize etmek isteyen bir Üye Federasyon, 

organizasyon federasyonunun seçileceği Genel Kuruldan bir (1) ay önce Genel 

Sekretere bir teklif göndermelidir. Başvuranlar, bir ISSF Dünya Şampiyonası için 

Başvuru formu doldurarak gerekli tüm dokümantasyon ile birlikte Genel Sekretere 

göndermelidir. 

 

İcra Komitesi, Dünya Kupası organizatörlerini ISSF Genel Mevzuatı3.2.4’e göre 

seçer. Dünya Kupası veya Dünya Kupası Finali organize etmek isteyen bir ISSF 

Üyesi Federasyon, Dünya Kupasının yapılacağı yıldan üç (3) yıl önce 31 Aralık 

tarihinden önce Genel Sekretere bir teklif göndermelidir. Başvuranlar, bir ISSF 

Dünya Kupası Başvuru formu doldurarak Genel Sekretere göndermelidir. 

Bir Dünya Şampiyonası veya bir Dünya Kupası için başvuru gönderen ISSF Üyesi 

Federasyonlar bu Ek’te verilmiş olan Müracaat Formlarını örnek form olarak 

kullanarak gerekli tüm bilgilerin ISSF’e gönderildiğinden emin olmalıdır. Bir 

başvuruyu tamamlarken, başvuranlar aldıkları cevaplardaki ilave açıklamaları veya 

detayları sağlamalıdır. 
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BİR ISSF DÜNYA ŞAMPİYONASI  

İÇİN BAŞVURU FORMU 
Federasyon İsmi: 
 

Şampiyona için Önerilen Tarihler: 

Ülkenizdeki son büyük müsabakanın tarihi: 

Organize edildiği şehir veya kasaba: 

Aşağıdakileri doğrulamak için ilgili dokümanları Ek olarak koyunuz 

Hükümet Spor Ajansından ve/veya NOC’den Destek Ek  

Ulusal Olimpiyat Komitesinden Destek Ek  

ISSF Tüzüğüne Saygı İfadesi Ek  

Tüm ISSF Üyesi Federasyonların Davet İfadesi Ek  

Atıcılık Poligonu tanımı Ek  

Önerilen organizasyon bilgileri, yiyecek ve konaklama 

harcamaları dâhil 

Ek  

Programdaki Yarışmalar (Dünya Şampiyonaları 

yarışmaları, 300m yarışmaları, Gençler yarışmaları) 

Ek  

Hazır olan Atış Poligonu:  

Atış Poligonu tadilat planları  

Atış Poligonu inşa planları  

Poligonlar 

Atış yerleri/ 

poligonların 

sayısı 

Elektronik 

Hedefler 

Evet/Hayır 

Üretici 
Seyirci 

yerleri/ sayısı 

300m Tüfek     

50m Tüfek/Tabanca     

25m Tabanca     

10m Havalı Tüfek/Tab     

Trap/Double Trap     

Skeet     

50m Koşan Hedef     

10m Koşan Hedef     

Ayrı Finaller Poligonu     
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YER 

SAHİBİ 

 Hükümet / Askeri_____________________________ 

 Milli veya Bölgesel Atıcılık Federasyonu__________ 

 Atıcılık Kulübü_______________________________ 

 Özel (Sahibinin ismi)__________________________ 

 Diğer_______________________________________ 

Tesisler Evet/Hayır m2  Evet/Hayır m2 

ISSF Başkanı   ISSF Sekretaryası   

ISSF Genel Sekreteri   Temyiz Jürisi Odası   

Teknik Delege Ofisleri   Jüri Odaları   

Sporcu Odaları 

(Takım Odaları) 

  Sınıflandırma Odası   

EST Kontrol Odaları   Tıbbi Odalar   

İnternet   Doping Kontrol Odaları   

Ekipman Kontrol   Madalya Töreni Alanı   

Soyunma Odaları 

(Ekip.Kontrole yakın) 

  Silah Bakım Tesisleri   

Depolama Odaları   Restoran   

Ticari Sergiler   Tuvaletler   

Park Alanları   Basın Merkezi   

Finallere Hazırlanma 

Alanı 

     

Federasyondaki ISSF Lisanslı Hakem sayısı A Sınıfı B Sınıfı 

Tüfek   

Tabanca   

Yivsiz Tüfek   

Koşan Hedef   

Elektronik Puanlama Hedef Kontrol   

Başvuruyu Gönderen: 

 

 

İmza: 

 

 

 

Görevi: 
 
 
 

Tarih: 
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BİR ISSF DÜNYA KUPASI 

İÇİN BAŞVURU FORMU 
The  hereby applies for a  

                        (Federasyonun ismi)                                                                                                     (yarışmanın ismi) 

to be held at  on  

                                                          (yer)                                                                        (tercih edilen tarihler) 

Disiplinler:  Tüfek / Tabanca  Yivsiz Tüfek 

 

Organizasyon Komitesi: 

Organizasyon Komitesi Sekreterinin İsmi  

Organizasyon Komitesi Sekreterinin Adresi Telefon: 

 

Faks: 

 

E-posta: 

 

 

Tüfek/Tabanca Poligonları: Lütfen aşağıdaki soruları sadece Tüfek/Tabanca için cevaplayınız 

Atış Yönü               

25m 

 50m  

Uygun atış noktaları sayısı:      10m 

Elektronik Hedef Üreticisi:        10m 

 25m 

25m 

 50m 

50m 

 

   

Ayrı bir Finaller Poligonu var mı?      Evet              Hayır   

Finaller Poligonu Açık/Kapalı   10m  25m 

25m 

 50m 

50m 

 

Elektronik Hedef Üreticisi         10m    

Poligonlar ISSF Kurallarına uygun mu?      Evet       Hayır  Eğer Hayırsa ayrı bir 
sayfada açıklayınız 

Yivsiz Tüfek: Lütfen aşağıdaki soruları sadece Yivsiz Tüfek için cevaplayınız 

Atış Yönü         atış için izin verilen saatler  den  e 

Müsait poligon sayısı:            birleşik             ayrı   

TRAP 
     DOUBLE 

    TRAP 

 
     SKEET 

 

Hedef Makineleri Üreticisi: 
 

 

Bütün Poligonlar mevcut ISSF    EVET 
Kurallarına uygun mu? 

        HAYIR 
 

 Eğer Hayırsa ayrı bir 
sayfada açıklayınız 
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YER 

SAHİBİ 

 Hükümet / Askeri_____________________________ 

 Milli veya Bölgesel Atıcılık Federasyonu__________ 

 Atıcılık Kulubü_______________________________ 

 Özel (Sahibinin ismi)__________________________ 

 Diğer_______________________________________ 

Önceki Faaliyetler : 

Lütfen Federasyonunuzun bu yerde en son ISSF Dünya Kupası veya benzer 

yarışmayı belirtiniz: 

Yarışma:  Tarih:  

 

Seyahat ve Konaklama : 

Poligonların en yakın uluslararası havaalanına mesafesi                             km. 

Havaalanının ismi:  

Poligonların belirlenen resmi otellere yaklaşık mesafesi: 

Yaklaşık ulaşım süresi: 

                             km. 

                             dk. 

Otellerin Sınıflandırması ve günlük fiyatları (Avro cinsinden) 

 

5* 

Tek 

€ 

Çift 

€ 

 

4* 

Tek 

€ 

Çift 

€ 

 

3* 

Tek 

€ 

Çift 

€ 

 

Diğer 

Tek 

€ 

Çift 

€ 

İnternet: 

Müsabaka yerinde ne tip internet bağlantısı var: 

Upload:  Download:  

Kurallar: 

Lütfen ISSF’in ve Ulusal Federasyonların bilmesi gereken Ulusal Kanunları ve Yerel 

Düzenlemeleri aşağıda belirtiniz, Örn: Silah ve mühimmatın getirilmesi kuralları: 

 

 

 

 

Başvuruyu Gönderen: 

İmza: Görevi: Tarih: 
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ISSF Etik İlkeleri 
 

GENEL 
ISSF Tüzüğüne göre ISSF’in hedefleri,  ilaç/ uyuşturucudan arınmış bir spor ortamı 
sağlamak, uluslararası ilişkileri desteklemek ve teşvik etmek maksadıyla dünyada 
atıcılık sporunun gelişimini desteklemek ve teşvik etmektir. Bu İlkelerin amacı ISSF 
hedeflerinin adil bir şekilde ve karışıklığa neden olmadan elde edilmesini 
garantilemek; ISSF Turnuvalarının imajını bozan olaylara müeyyide getirmek veya 
onları etkisizleştirmektir. ISSF üyeleri, kıtasal organizasyonlar, takımlar ve sporcular 
ISSF Şampiyonalarına ve Turnuvalara ISSF Hükümleri, Kurallar ve Mevzuatı ile bu 
İlkelerde belirtilen standartlar çerçevesinde iştirak edecektir. Bu İlkeler fair play ve 
ahlaki davranışın temel standartlarını ve bu standartların ihlalinin yargılanması ve 
yaptırımlarını tanımlar. ISSF etik İlkelerinin temeli olan IOC Etik İlkelerine ayrı bir 
referans yapılmıştır. 
 
1  İLKELERİN UYGULANMASI 

 Aşağıdaki olaylar ve suçlar bu İlkelerin uygulanmasına neden olacaktır: 

1.1  ISSF Tüzüğünün ihlalinde ayrım gözeten eylemler. 

1.2  Rahatsız edici, ahlaksızca veya kışkırtıcı şekilde; aşağılayıcı, şiddet içeren 

davranış, haksız müdahale, herhangi bir spor yarışmasının düzen içinde 

yapılmasını kasıtlı engelleme, başkasının malına yönelik kötü niyetli 

değiştirme, tahribi veya yok edilmesi, başkalarına fiziksel veya zihinsel 

eziyeti de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan kötü davranış, terbiyesizlik 

veya taciz eylemleri. 

1.3  Doping yapma, bir sporcu veya takıma avantaj sağlamak maksadıyla 

ekipman veya skorların manipülasyonu, bir görevli, sporcu veya takıma 

haksız avantaj sağlamak maksadıyla sahte yaş, milliyet, cinsiyet veya 

diğer bilgileri içeren doküman tahrifi veya değiştirilmesini de içeren ancak 

bunlarla sınırlı olmayan hilekarlık. 

1.4  Bir suçtan dolayı mahkûmiyet. 

1.5  Düşüncesiz davranış, başkaldırma ve taraf tutma eylemleri. 

1.6  Ahlaki suçlar, ISSF müsabaka jürileri tarafından işlem yapılan veya 

yapılmayan herhangi bir eylemden bağımsız olarak değerlendirilebilir.  

1.7  Sporun dürüstlüğüne aykırı, özel olarak Bölüm 2’de açıklanan Spor Bahis 

Kurallarına aykırı eylemler. 
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2  SPOR BAHİS KURALLARI 

2.1  Tanımlar: 

 a) Dâhili Bilgi: Bir katılımcının spordaki pozisyonun gereği olarak elinde 

tuttuğu herhangi bir ISSF müsabakasına veya ISSF Şampiyonasına ait, 

halka açık olmayan bilgidir. Bu bilgiler, sporcularla ilgili gerçek bilgiler, 

durumları, taktik düşünce, sakatlıklar veya müsabaka veya yarışmaya 

ilişkin herhangi bir durum içerir ancak bunlarla sınırlandırılmamıştır; fakat 

daha önce yayımlanmış veya aleniyet kazanmış, halktan ilgili birisi 

tarafından önceden edinilmiş veya ilgili müsabakayı yöneten kurallar ve 

mevzuat gereğince açıklanmış benzer bir bilgiyi kapsamaz. 

 b) Katılımcılar: Görevliler, ISSF kurumlarının üyeleri, ISSF Üye 

Federasyonlarının kurumlarının üyeleri, ISSF Şampiyonalarına akredite 

olmuş; sporcular, antrenörler, hakemler, ISSF ve Ulusal Olimpiyat 

Komitesi (NOC) çalışanları ile üyeleri organizasyon komitesi üyeleri. 

 c) Spor Bahsi: Parasal değeri olan bir bahis hissesini içeren, katılanların 

bir sonucun tamamen veya kısmen şansa dayalı olması veya belirsizliği 

neticesinde tam veya kısmi olarak parasal ödül kazanabileceği, tüm spor 

bahis tabanlı oyunlar.  (örn: sabit veya değişken oranlar, toto oyunları, 

canlı bahis, bahis değişimi, yaygın bahis ve spor bahis işletimcileri 

tarafından sunulan diğer oyunlar) 

 Yasal bahis: Bir düzenleyici veya hükümet tarafından belirli bir bölge 

veya yetki alanında izin verilmiş bahis çeşitleri. (örn: yasal şirketlere 

işletim için verilmiş açık izin) 

 Yasal olmayan bahis: Ülkede yasal olmayan bahis tipleri ile birlikte 

resmi olmayan kurumların önerdiği aktiviteler veya basitçe “tezgah altı” 

bahis. 

 Kuralsız bahis: Koyulan bahislerde veya bahis konulan yarışmalarda 

kuralsızlık veya anormallik olması durumu belirlendiğinde 

2.2  Katılımcıların bahis eylemlerine ilişkin düzenleme 

2.2.1  Katılımcılar bir ISSF yarışmasının öğelerini spor etiğine aykırı bir şekilde 

etkileme girişiminden kaçınarak, sporun erdemini korumalıdır; 

2.2.2  Katılımcılar kendi eylemlerinden sorumludur; 
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2.2.3  Katılımcıların yapamayacakları: 

 a) ISSF Şampiyonalarına ilişkin Spor Bahisleri ve kumarın her türüne 

katılmak veya desteklemek; 

 b) Bir ödül için yeteneklerini gerçekleştirmekte başarısız olmak; 

 c) Başka bir tarafa bahis için talimat vermek, cesaretlendirmek veya 

olanak tanımak; 

 d) Herhangi bir katılımcıyı belirlenmiş suçu işlemesi için kandırmak, talimat 

vermek veya cesaretlendirmek; 

 e) Bir bahse konu olan ve kendisinin bir ödül elde etmeyi beklediği veya 

elde ettiği, belirli bir olayın gerçekleşmesini sağlamak; 

 f) Sporcuyu veya sporu itibarsızlaştırabileceği mantıken beklenecek 

şekilde, herhangi bir hediye, ödeme veya başka kazanç vermek veya 

almak; 

 g) Açıklanmasının spor bahislerinde kullanılabileceği mantıken 

değerlendirilen herhangi bir Dâhili Bilginin başka bir kişiye açıklanması 

dâhil (bir karşılık alarak veya almayarak), herhangi bir Dâhili Bilginin bahis 

amaçları için kullanılması; 

 h) Bu kuralların ihlaline yol açacak olayların yapılması için davetler veya 

yaklaşımların tüm detaylarıyla ISSF’e veya herhangi bir başka müsabaka 

otoritesine açıklanmaması (gereksiz bir gecikme olmadan); 

 i) ISSF tarafından yürütülen herhangi bir makul incelemede işbirliği 

yapmamak, bir bilgiyi ve/veya talep edilen dokümanı, iddia edilen ihlali 

ilgilendiren kayıtlar dâhil (örneğin ayrıntılı telefon faturaları, banka 

beyanları, internet servis kayıtları, bilgisayarlar, sabit diskler ve diğer 

elektronik bilgi depolama araçları) vermekten kaçınmak;  

 j) Bir katılımcı tarafından gerçekleştirilen, daha önce tanımlanmış herhangi 

bir eylemde bilerek yardımcı olmak, üstünü örtmek veya suç ortağı olmak. 

Bu katılımcı eylemi kendisi gerçekleştirmiş gibi muamele görecek ve buna 

göre sorumlu tutulacaktır. 

3  ETİK KOMİTESİ 

 ISSF Etik Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşur: 

 a) Başkan 

 b) Başkan tarafından belirlenen Bir (1) Başkan Yardımcısı 

 c) Genel Sekreter 

 d) Hakem Komitesi Başkanı 

 e) Sporcu Komitesinin Başkanı 
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4  İŞLEM KURALLARI 

4.1  Etik prensiplerin ve kuralların ihlaline ilişkin tüm şikâyetler ve suçlamalar 

yazılı olarak Etik Komitesine yapılacaktır. 

4.2  Etik Komitesi bir soruşturma yapma veya şikâyeti reddetme kararı 

verecektir. 

4.3  Bir şikâyete veya suçlamaya ilişkin bir soruşturma yürütürken Etik 

Komitesi aşağıdakileri yapabilir: 

 a) İlgili taraflardan yazılı bilgi veya dokümanları talep etmek; 

 b) Etik Komite kararına göre hukuki danışman huzurunda veya olmadan 

tarafları dinlemek; 

 c) Komite tarafından kararlaştırıldığında veya tarafların talebi üzerine 

tanıkları dinlemeye karar vermek; 

 d) Komiteyi temsil etmek üzere bir (1) veya daha fazla üyesini veya bir 

başka kişiyi görevlendirerek alan incelemesi yapmak; 

 e) Soruşturmada Etik Komiteye yardımcı olmak maksadıyla bir (1) veya 

daha fazla uzman görevlendirmek. 

4.4  Etik Komite kararlarını verip tavsiyelerini ISSF İcra Komitesine iletinceye 

kadar her soruşturma gizli tutulur. 

4.5  Bir soruşturmanın sonunda Etik Komitesinin sonuçları ve tavsiyeleri 

Başkan tarafından ISSF İcra Komitesine sunulur. 

4.6  Oybirliği olmaması durumunda Etik komitesinin kararları, ISSF Tüzüğüne 

göre, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

4.7  Etik Komite üyeleri kendileri ile incelenen konu arasında bir çıkar 

çatışması oluşturabilecek her durum veya olaydan Başkanı haberdar 

etmelidir. Bu açıklama soruşturma açıldıktan hemen sonra veya kuşkulu 

durum veya olay ortaya çıkar çıkmaz yapılmalıdır. 

5  YAPTIRIMLAR 

5.1  Bu İlkeler tarafından kapsanan takım veya birey, her ISSF üyesine, ISSF 

Etik Komitesi tarafından yaptırım uygulanabilir. Taraf tutmaya ilişkin 

yaptırımlar sadece ISSF görevlilerine uygulanabilir. 

5.2  Yaptırımlar, Etik Komitesi bu İlkelerin ihlal edildiğine dair iddia edilen 

suçluyu dinledikten sonra kararını verirse uygulanır. 

5.3  Bir yaptırımın uygulanmasında; suçun niteliği, hangi şartlar altında 

oluştuğu,  suçun ciddiyeti, eylemin karakteri ve ISSF’in hedefleriyle uyumlu 

diğer hususlar değerlendirmeye alınmalıdır. 
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5.4  Aşağıdaki yaptırımlar uygulanabilir: 

 a) uyarma; 

 b) para cezası; 

 c) spor sonuçlarının iptali; 

 d) devam eden müsabakadan diskalifiye etmek; 

 e) gelecekteki atıcılık sporu turnuvalarından geçici veya daimi men etme; 

 f) ödüllerin iadesi, 

 g) neden olunan materyal hasarının ödetilmesi; 

 

6  TEMYİZ 

6.1  Etik Komitesi kararları öncelikle ISSF İcra Komitesinde ve müteakiben 

Spor Tahkim Mahkemesi, Lozan tarafından oluşturulacak bir heyette 

temyiz edilebilir. 

6.2  ISSF Tüzüğüne göre, Tahkim Mahkemesi kararları nihaidir. 
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Dünya Rekorlarının Doğrulanması Prosedürleri 
ISSF Tüzüğü 1.10.2.6’ya göre Dünya Rekorları Teknik Komite tarafından 

doğrulanmalı ve onaylanmalıdır. Dünya Rekorları ISSF Genel Mevzuatı 3.9’a göre 

ve uygun atış disiplinin kurallarına elde edilmiş olmalıdır.  

Dünya Rekorları, müsabaka sonuçları nihai hale geldiğinde ve ISSF Teknik 

Delegesi veya ISSF Genel Sekreteri müsabakanın ISSF Kurallar ve Mevzuatına 

göre yapıldığını tasdik ederse ve geçerli bir Dünya Rekoru bu koşullarda egale 

edilir veya geçilirse geçerli olur. 

ISSF Genel Mevzuatı 3.9.6. ya göre Teknik Delegeler, Dünya Rekorlarının Teknik 

Komiteye doğrulama için rapor edilmesinde bu formu kullanacaklardır. 

DÜNYA REKORLARI RAPORU 

ISSF Şampiyonası 

ismi 

 
 

 Erkekler     Kadınlar  Genç Erkekler     Genç 

Kadınlar 

Sporcu/Takım 

Üyeleri 
Ülke Yarışma 

WR/FWR/ 

EWR/ EFWR/ 

WRJ/ EWRJ 

Skor 

     

     

     

     

TEKNİK DELEGE ONAYI 

Bu rekorun/rekorların 1) ISSF Kurallar ve Mevzuatına uygun olarak yapılmış, 2) 

ISSF katılım şartlarının (3.9) yerine getirildiği ve ISSF Anti-Doping kurallarının 

gözetildiği bir ISSF Şampiyonasında elde edildiğini doğrulamaktadır. 

 

Tarih: 

  

İmza: 

 

TEKNİK KOMİTE TARAFINDAN ONAYLANAN REKOR(LAR) 

 

Tarih: 

  

İmza: 
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İtirazların Kayda Alınması ve Karara 

Bağlanması için Kurallar 
ISSF, Üye Federasyonlarının bireysel sporcular veya takımlarla iştirak edebildiği 

Şampiyonalar için kurallar oluşturur ve Şampiyonaları icra eder. ISSF 

Şampiyonalarına katılan sporcular ve takımların, müsabakalar ISSF Kuralları ve 

Mevzuatına göre icra edilmediği takdirde itiraz hakkına sahiptirler. İtirazların kayda 

geçirilmesi ve karara bağlanması için kurallar: 

1.  ISSF Şampiyonalarında kayda alınan itirazlar ISSF Kuralları ve 

Mevzuatına göre karara bağlanmalıdır. 

2.  Müsabaka Jürileri (3.4.5) tüm itirazları almak ve karara bağlamaktan 

sorumludur. 

3.  Temyiz Jürisi (3.4.6), Müsabaka Jürilerinin itiraz kararları temyiz 

edildiğinde nihai kararı vermekten sorumludur. Temyiz Jürisi kararları 

temyiz edilemez. 

4.  Final turu müsabakalarında, Müsabaka Jürisi Finallere nezaret edecek ve 

itirazlarla ilgili olmayan ISSF Kurallar ve Mevzuatının gerektirdiği kararları 

alacaktır. Bir Final sırasında itiraz yapılırsa, bir Finaller İtiraz Jürisi, itiraz ile 

ilgili acil kararı almakla sorumludur. Finaller Jürisi kararları temyiz 

edilemez; 

5.  İtirazları acil karara bağlanması gereken Final turu müsabakaları için, iki 

(2) Müsabaka Jürisi üyesi artı bir (1) Temyiz Jürisi üyesinden oluşan bir 

birleşik Finaller İtiraz Jürisi, Teknik Delege ve uygun Jüri Başkanı 

tarafından belirlenir. 

6.  Bir Final turunda, bir isabetin işaret edilmemesi hali dışında skor itirazına 

izin verilmemiştir. Bu durumda Sınıflandırma Jürisinin de bir üyesi dâhil 

edilmelidir. 

7.  İtirazların ve Temyizlerin kayıt altına alınması için Kurallar ve formlar 

Genel Teknik Kurallar 6.17 ve 9.17’de belirtilmiştir. ISSF itiraz kurallarına 

göre, sözlü itirazlar poligonlarda yapılabilir ve karara bağlanabilir, yazılı 

itirazlar uygun Jüri tarafından karara bağlanır ve Jüri kararlarının temyizi 

halinde karar bir Temyiz Jürisi tarafından verilmelidir. Kurallar, aynı 

zamanda skor itirazlarının kararlarının Sınıflandırma Jürisi tarafından 

verilmesine ve bu kararların temyiz edilememesine amirdir. İtiraz kuralları 

ayrıca Final turu müsabakalarında, Finaller Jürisinin herhangi bir itiraza 

acil karar vermesine ve bu kararların temyiz edilememesine amirdir; ve 
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8.  ISSF Tüzüğü, ISSF Genel Mevzuatı veya ISSF Teknik Kuralları arasındaki 

ihtilafı içeren itirazlar olması durumunda ISSF Tüzüğü, ISSF Genel 

Mevzuatı veya ISSF Teknik Kurallarının üstündedir; ve ISSF Genel 

Mevzuatı, ISSF Teknik Kurallarının üstündedir. IOC Kurallarını içeren bir 

ihtilaf halinde, IOC Kuralları diğerlerinin üstündedir.  
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Eğitim Akademisi Kılavuzu 
 

  

 ISSF Eğitim Akademisi Kursları 

 

1. ÖNCESİ: 

 

1.1 Antrenörler için özel ISSF eğitim kursları İcra Komitesi tarafından 1992 

yılında onaylanmış ve 2011 yılında değişiklik kabul edilmiştir. 

1.2  Bu diploma kursları Ulusal Üye Federasyonların milli hakemlerine 

uluslararası antrenörlük niteliği kazandırmak için dizayn edilmiştir. 

1.3  Antrenörlük Diploması üç kategoriden oluşur: “A,” “B” ve “C.” 

1.4  Önce bir “C” kursuna katılmak gereklidir. Ondan sonra bir Diploma alan 

antrenörler bir “B” kursuna başvurabilir ve eğer başarılı olurlarsa “A” 

kursuna başvurabilirler. 

1.5  ISSF Eğitim Akademisi ayrıca kursun ev sahipliğini yapan bölgenin yerel 

dilinde icra edilen, bir bölgesel veya milli antrenörlük kursu olan “D” kursu 

imkanı da sunmaktadır. Materyal ve sertifikalar ISSF Eğitim Akademisi 

tarafından sağlanacaktır. 

1.6  Antrenörlük Diploma kursuna katılan her öğrenci tarafından bir kurs ücreti 

ödenecektir. Bu ücret, kurs işletim masrafı ile kursla irtibatlı konaklama, 

yemekler ve yerel ulaşımı kapsamaktadır. 
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2  ANTRENÖRLÜK DİPLOMA KURSLARI 

 

2.1  Eğitim Akademisi Kurslarının resmi olarak tanınmasına ISSF İcra Komitesi 

karar verecektir. 

2.2  Bu kurslar için eğitmenler, kurs programındaki farklı başlıklarda uzman 

bilgisine sahip kişiler arasından seçilir. 

2.3  Katılan öğrenci sayısına bağlı olarak eşdeğer niteliklere sahip Yardımcı 

Eğitmenler de görevlendirilebilir. 

2.4  Tavsiye edilen kurs programı bir (1) hafta sürmektedir. 

2.5  Öğrencilerin bilgileri farklı seviyelerde yapılan çeşitli testlerle 

değerlendirilir. Detaylar Eğitim Akademisi Kılavuzunda bulunmaktadır. 

2.6  Sonuçlar ISSF İcra Komitesine yıllık olarak rapor edilir. 

 

3  İTİRAZ BAŞVURULARI 

 

3.1  Bir kurstan başarısız olan her öğrenci bu karara yazılı olarak itiraz 

başvurusunda bulunabilir. Başvuru, ISSF İcra Komitesi tarafından 

değerlendirilecektir. 
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Madde 3.12.3.9, Ek - J 

 
 

Hakem Lisansları Kılavuzu 
 
 

BÖLÜMLER 
 
1  GENEL         - 88 – 
 
2  BİR LİSANSIN EDİNİLMESİ      - 89 – 
 
3  LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ VE UZATILMASI    - 90 – 
 
4 BİR LİSANSIN SÜRESİNİN SONA ERMESİ    - 90 – 
 
5 YÜKSELTME        - 93 – 
 
6 HAKEM LİSANSLARININ ÇIKARTILMASI İÇİN ÖZEL  
 İDARİ SÜREÇ        - 94 – 
 
7 HAKEMLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ     - 94 – 
 
8 ELEKTRONİK PUANLAMA HEDEFİ KURSLARI   - 95 – 
 
9 LİSANSLAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI    - 96 - 
 
 

ÖZEL NOT: 

Bu Ek’in içeriğinde “Hakem” kelimesi, akredite ISSF Hakem lisansı sahibini tanımlar. 

“Jüri” kelimesi, belirlenmiş Şampiyonalarda Jüri görevine atanmış lisanslı hakemleri 

ifade eder. 
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1 GENEL 

1.1 Amaçlarını gerçekleştirmek için Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonu, 

atıcılık müsabakalarına nezaret etmek ve tüm müsabıklara adil ve eşit 

muamele edildiğinden emin olmak maksadıyla hakemlere lisans verir (bkz. 

ISSF Tüzüğü). Hakemler tecrübeli olmalı ve gerektiğinde tavsiye vermek, 

gözetimde bulunmak ve yardımcı olmak maksadıyla ISSF Kurallar ve 

Genel Mevzuatının güncel sürümü ve ilgili atıcılık disiplinine ilişkin Teknik 

Kuralları hakkında bilgili olmalıdır. 

1.2  ISSF, niteliklerin onayı maksadıyla hakem lisanslarını yayımlar. 

1.3  Hakem lisansları iki (2) kategoriye ayrılır. 

1.3.1 Kategori “A”, lisansın geçerli olduğu disiplinlerde Olimpiyat Oyunları ve 

Dünya Şampiyonaları da dâhil olmak üzere sahibini tüm atıcılık 

müsabakalarında resmi Jüri üyesi olmak için yetkilendirir. Bu kategori 

hakemler aynı zamanda ISSF Genel Sekreteri ile birlikte Hakem Komitesi 

Başkanı tarafından yetkilendirildiğinde resmi ISSF Hakem kursları 

düzenlemekle yetkilidir. 

1.3.2  Kategori “B”, lisansın geçerli olduğu disiplinlerde Olimpiyat Oyunları ve 

Dünya Şampiyonaları hariç olmak üzere sahibini tüm atıcılık 

müsabakalarında resmi Jüri üyesi olmak için yetkilendirir. 

1.4  ISSF aşağıdaki disiplinlerde hakem lisansları verir: 

1.4.1 Yivsiz Tüfek atıcılığı (1) 

1.4.2  Tabanca atıcılığı (2) 

1.4.3  Tüfek Atıcılığı (3) 

1.4.4  Koşan Hedef atıcılığı (4) 

1.4.5  Hedef Kontrol (5) 

1.4.6  Elektronik Puanlama Hedef Kontrolü (6) 

1.4.7  ISSF, hakem lisanslarını bir (1) veya daha fazla disiplinde, her bir 

disiplinde resmi ISSF kurslarının başarıyla tamamlanması kaydıyla verir. 

 Normal olarak No.5 (Hedef Kontrol), No.2 (Tabanca) ve No.4 (Koşan 

Hedef) atış disiplinleri ile birleşiktir. Ancak, No.6 (Elektronik Puanlama 

Hedef Kontrol) sadece o spesifik konuda verilen kursun başarıyla 

tamamlanması halinde verilir. 

1.5  ISSF Genel Merkezi ve Hakem Komitesinin Başkanı tüm lisans 

sahiplerinin bir listesini tutacaktır. Her yıl lisans sahiplerinin isimleri ISSF 

Haberlerinde yayımlanacaktır. 
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1.6  Lisans sahipleri, ancak ISSF İcra Komitesi tarafından görevlendirildikleri 

takdirde Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonalarında Jüri Üyesi 

olabilirler. Dünya Kupaları Jüri Üyeleri ISSF Genel Sekreteri ve ISSF 

Hakem Komitesi Başkanı tarafından önerilir ve İcra Komitesi tarafından 

atanır. Kıtasal ve Bölgesel Oyunlarda ve Şampiyonalarda, Kıtasal veya 

Bölgesel Konfederasyonlar tarafından belirlenirler. 

2  LİSANSIN EDİNİLMESİ 

2.1  Başvuru sahibi, hakem olarak gerekli yetenek ve tecrübeye sahip 

olmalıdır. 

2.2  Dünya rekorlarının kırılabileceği müsabakalara katılmaya devam eden 

aktif sporculara ISSF Hakem Lisansı alma hakkı tanınmamıştır. Eğer bir 

hakem lisansı sahibi, müsabakaya sporcu olarak katılmak isterse lisansını 

iptal edilmesi için ISSF Genel Merkezine iade etmelidir. O kişi, yeni bir 

lisans için başvurabilir. 

2.3  Bir ISSF Hakem lisansı almak için hazırlama öğretimi ve eğitim gereklidir. 

Başvuru sahibi kendi Ulusal Federasyonu tarafından verilmiş en üst seviye 

ulusal hakem lisansına sahip olmalı veya ulusal hakem ve poligon 

görevlisi olarak eşdeğer tecrübeye sahip olmalıdır. 

2.4  Başvuru sahipleri aynı zamanda son dört (4) yıl içerisinde resmi bir ISSF 

Hakem kursunda “Genel Hususlar” ve “Atış Disiplini” bölümlerinden geçiş 

standartlarını karşılamış olmalıdır. 

2.5  Bir başvuru sahibinin Ulusal Federasyonu, içeriğini onaylamak ve 

başvuruyu desteklemek maksadıyla tamamlanmış bir resmi ISSF Hakem 

Başvuru formunu imzalamalıdır (Kılavuzun sonundaki forma bakınız). 

2.6  Başvurular mümkün olan en kısa zamanda, ancak bir sonraki yıl 

yayınlanacak lisanslar için en geç her yılın 31 Aralık tarihine kadar 

gönderilmelidir. 

2.7  ISSF Hakem Komitesi genellikle her yılın Ocak ayı sonunda 

gerçekleştirilen yıllık toplantısında, başvuruları değerlendirecek, uygun 

olduğu takdirde onaylayacak veya erteleyecektir (ISSF Tüzüğüne bakınız). 

2.8  Onaydan sonra, ISSF Genel Merkezi lisansları yayımlayacaktır. 

Lisansların geçerli olması için Genel Sekreter ve ISSF Hakem Komitesi 

Başkanı tarafından imzalanmış olmalıdır. 

2.9  Bu lisanslar, lisans sahiplerine dağıtılmak üzere Ulusal Federasyonlara 

gönderilir. 

2.10  Yeni bir lisans için 20.00 Avro ücret ödenmesi gerekmektedir. 

2.11  İlk başvuruların onaylanması “B” kategorisi bir lisans verilmesi ile 

sonuçlanır. “A” Kategorisi lisanslar daha ileri tecrübe edinilmesi halinde ve 

yükseltme ile verilir. 
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3 LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ VE UZATILMASI 

3.1  Tüm ISSF Hakem lisansları dört (4) yıllık bir periyot için yayınlanır. 

3.2  Bu periyodun sona ermesinden sonra, lisans yenilenebilir. 

3.3  Ulusal Federasyon tüm yenileme taleplerini, tamamlanmış bir Yenileme 

Formu’yla (Kılavuzun sonundaki forma bakınız) birlikte ISSF Genel 

Merkezine göndermelidir. 

3.4  Ulusal Federasyon, başvuru sahibinin son dört (4) yıl içerisinde 

uluslararası, bölgesel veya ulusal seviyedeki müsabakalarda Jüri Üyesi 

olarak tecrübe edindiğini tasdik etmelidir. 

3.5  Mevcut lisans, yenileme başvurusunda iade edilmeyecektir, ancak son 

kullanma tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir. Yenileme başvuruları 

son kullanma tarihinden en az üç (3) ay önce gönderilmelidir. 

3.6  Hakem Komitesi başkanı, ISSF Genel Merkezi ile işbirliği içerisinde tüm 

yenilemelerle ilgilenecektir. Yenilenen lisanslar Ulusal Federasyona geri 

gönderilecektir. 

3.7  Her yenileme için 15.00 Avro ücret alınacaktır. 

4  BİR LİSANSIN SÜRESİNİN SONA ERMESİ 

4.1  Bir ISSF Hakem lisansının dört (4) yılın sonunda süresinin dolması 

durumunda, iki (2) yıl içerisinde bir başvuru ile yenilenmezse, lisans sahibi 

ISSF listesinden çıkartılır. Böyle bir durumda gelecekteki bir lisans için 

kurslara katılımı da içerecek şekilde yeni lisans edinilmesi şartlarına uygun 

olarak başvuru yapılır. İki (2) yıl içerisinde geç yenilenen lisanslar, önceki 

sona erme süresinden itibaren dört (4) yıllık bir süre için geçerli olur. 

4.2  Lisans sahibinin Ulusal Federasyonu, herhangi bir zamanda, ISSF Hakem 

Lisansının iptali için başvuru hakkına sahiptir. Lisans sahibi listeden 

çıkartılabilir, bu durumda lisans ISSF’e iade edilmelidir. 

4.3 Bir hakem lisansı, sahibi hakem olarak görevlerini yapmazsaı veya ISSF’in 

çıkarlarını veya itibarını zedelerse, iptal edilebilir. Lisans sahibi ISSF 

listesinden çıkartılır ve lisans ISSF’e iade edilir. Tüm ISSF Hakem 

Lisansları Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonunun mülkiyetindedir. 

4.4  Hakem Kursları 

4.5  Sadece ISSF tarafından onaylanan ve tanınan kurslar, hakemler için resmi 

eğitim kursları olarak sayılacaktır. Tanıma için başvurular ISSF Genel 

Merkezine “Hakem Kursları Başvuru” formu (ISSF Genel Merkezinden 

temin edilebilir) ile niyet edilen kurstan önce, en kısa zamanda ISSF Genel 

Merkezine gönderilmelidir. Başvuru aşağıdakileri içermelidir:  

4.5.1  kursun nerede yapılacağı; 

4.5.2  kursun tarihleri; 

4.5.3  kapsanacak atış disiplini/disiplinleri 
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4.5.4  kursu vermesi teklif edilen ISSF “A” Lisans sahiplerinin isimleri (ilgili 

disiplinler için geçerli “A” Lisansına sahip olmalıdırlar). Kurs 

koordinatörünün ismi ve eğer farklı ise Kuralların Genel Hususları 

konusunda ders verecek kişi; 

4.5.5  hangi masrafların Ulusal Organizatör tarafından karşılanacağı; 

4.5.6  kursun hangi dilde/dillerde icra edileceği; 

4.5.7  hangi Ulusal Federasyon(lar)’dan katılımcıların geleceği; 

4.6  ISSF Hakem kursları için temel doküman ISSF Eğitim Kılavuzudur. 

Onaylanan her kursun koordinatörüne bu dokümanın bir kopyası ISSF 

tarafından gönderilecektir. Bunun amacı; ISSF “B” Lisansı başvuru 

sahiplerinin lisans sahibi olmak istedikleri disiplinde Kuralları ve 

uygulanışını düzgün anladıklarından emin olmak, aynı zamanda tüm 

disiplinlere uygulanabilir olan Tüzük, Genel Mevzuat, Görev Tanımları, 

Uygunluk ve Anti-doping düzenlemeleri vb. hakkında yeterli bilgi sahibi 

olduklarından emin olmaktır. Bundan ayrı olarak lisans başvurusu sahipleri 

kendi Ulusal Federasyonlarındaki görevlilerin edindiği tecrübelere de 

hakim olmalıdır. Normal olarak ISSF Hakem Lisansı başvuru sahipleri 

poligon görevlisi olarak en yüksek ulusal lisansa sahip olmalıdır; ülkelerin 

kendilerine ait bir ulusal lisans sistemi olmaması halinde başvuru sahipleri 

eşdeğer pratik tecrübeye sahip olmalıdır. 

4.6.1  Kursun her bölümü kursun amacının ve içeriğinin açıklanması ile 

başlamalı, bir hakemin görevleri ile devam etmelidir. 

4.6.2  Kurs sırasında ISSF Genel Mevzuatı ile Tüzüğü vb. kapsanmalı ve bir 

sınav yapılmalıdır. 

4.6.3  Yivsiz Tüfek disiplini, 50m ve 10m Tabanca atıcılığını da içermelidir. 

4.6.4  25m Tabanca atıcılığı için ayrı bir kurs açılırsa, 10m ve 50m Tabanca 

atıcılığı da kapsanmalıdır. 

4.6.5  Tüfek, Koşan Hedef ve Elektronik Puanlama Hedef disiplinleri ayrıca ele 

alınmalıdır. 

4.7  Öğretmenlerin isimleri ISSF’e gönderilmeli ve onay alınmalıdır. 

Organizatör, öğretmenleri ISSF’e onay için önerebilir veya uygun 

öğretmenlerin sağlanmasını talep edebilir. Öğretmenler çok kalifiye ve 

ISSF “A” lisansı sahibi olmalıdır. Yeni öğretmenlerin görevlendirilmeden 

önce en az bir kurs için yardımcı öğretmen olarak görev yapması şiddetle 

tavsiye edilir. 
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4.7.1  Sadece bir (1) öğretmen mevcut olduğunda farklı disiplinler birbiri 

ardından ele alınmalıdır. Bu, katılanların kursun içeriği hakkında bilgi 

sahibi olmalarını ve farklı bölümlere katılabilmelerini sağlamak 

maksadıyla, bir eğitim zaman çizelgesine göre yapılmalıdır. 

4.7.2  Eğer farklı disiplinler için öğretmenler mevcutsa, kursun açılışı ile Tüzük ve 

Genel Mevzuat dersleri hep birlikte verilmelidir. Katılanlar farklı disiplinler 

için daha sonra ayrılabilir. 

4.7.3  Organizatör, öğretmenlerin seyahat, konaklama, yemek ve yerel ulaşım 

masraflarını karşılamalıdır. 

4.8  Kurslar en az iki (2) gün sürmelidir; bu süre eğer farklı disiplinler birbiri 

ardından ele alınacaksa uzatılmalıdır. 

4.9  Organizatör, etkin bir öğretim ve katılımcıların rahatı için uygun imkânları 

olan bir eğitim odası sağlamaktan sorumludur. 

4.10  Her bir disiplinde öğretmen başına azami 30 katılımcı kabul edilebilir. 

Kursun maliyet etkin olması için en az 12 katılımcı olması tavsiye edilir. 

4.10.1  Katılımcılar, kursa katılmadan önce görevli olarak iyi bir pratik tecrübe 

altyapısı oluşturmuş olmalıdırlar. Tecrübesi az olan katılımcılar bir ISSF 

Hakem Lisansına başvurmadan önce, bir seri milli müsabakada tecrübeli 

bir hakemin yönlendirmesinde pratik tecrübe kazanmalıdır. 

4.10.2  Organizatör kursun detaylarını mümkün olan en kısa zamanda 

yayımlamalıdır. Duyuru; tarihler, zamanlar, konaklama, yemekler, yerel 

ulaşım, ücretler ve diğer önemli bilgileri içermelidir. 

4.10.3  Her katılımcıya isim, adres ve doğum tarihi bilgileri gireceği bir kayıt formu 

verilmelidir. Ayrıca katılımcı, kendi ulusal federasyon sıralamasını, görev 

aldığı müsabakalarda edindiği tecrübe ve özel yetenekleri belirtmelidir. 

4.10.4  Sadece bir Ulusal federasyon tarafından gönderilen katılımcılar kabul 

edilecektir. Tecrübesiz kişilerin katılımına müsaade edilmeyecektir. 

4.11  Genel Hususlar bilgisini de içerecek şekilde kursu başarıyla tamamlayan 

katılımcılara ISSF Diploması verilir. ISSF katılım sertifikası verilmeyecektir, 

ancak diploma standardını karşılayamayan katılımcılara evsahibi 

Federasyon sertifikası verilmesi konusunda organizatörler teşvik 

edilmektedir. 

4.12  ISSF diploması; bir ISSF lisansının çıkartılmasını garantilemez, sadece 

kursun başarıyla tamamlandığını sertifiye eder. 
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4.13  Kursun sonunda öğretmen; diplomanın hangi disiplinler için geçerli 

olduğunu belirtmek suretiyle, kursa katılanların listesi ile kursu ISSF lisansı 

için gerekli olan standartta tamamlayanları (örn: Diploma almış olanlar) 

içerecek şekilde “ISSF Hakem Kursları Resmi Raporu” formu ilebir rapor 

hazırlamalı ve göndermelidir. Mümkün olduğu takdirde rapor; bireylerin 

yeterli pratik tecrübeye sahip olduğunu, veya ISSF lisansı verilmeden önce 

daha fazla pratik tecrübe edinmesinin uygun olacağını belirtmelidir. Rapor 

en kısa sürede ISSF Genel Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanı 

dikkatine sunularak, ISSF Genel Merkezine gönderilmelidir. 

4.14  Hakem kurslarının resmi olarak tanınmasına ISSF Genel Sekreteri ve 

ISSF Hakem Komitesi Başkanı tarafından karar verilir. 

4.15  Ulusal Atıcılık Federasyonları ulusal hakem lisans kursları icra etmek için 

teşvik edilmektedir, ancak bunlar ISSF resmi kursları olarak tanınamaz. 

4.16  Ulusal Hakem Lisansları için kurs icra etmek maksadıyla uygun kalifiye 

ISSF lisans sahibi hakemi bulunmayan federasyonlar da ISSF Genel 

Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanından destek istemek 

konusunda teşvik edilmektedir. 

5  YÜKSELTME 

5.1  Bir “B” hakem lisansını, bir “A” hakem lisansına yükseltmenin temel 

unsuru; yıllar boyunca hakem olarak elde edilen tecrübedir: 

5.1.1  Aktif bir “B” lisans sahibi olarak minimum dört (4) yıllık zaman periyodunda 

elde edilen son dönem tecrübesi gereklidir; ve 

5.1.2  Başvuru sahibi, en az beş (5) ülkenin katıldığı en az beş (5) uluslararası 

müsabakada görev almış olmalıdır. Başvuru sahibi; en az iki (2) seferinde 

Jüri Üyesi olmuş, ve istisna olarak talep edildiği takdirde, diğer üç (3) 

seferinde Poligon Amiri, Baş Hakem, Baş Sınıflandırıcı veya Baş Ekipman 

Kontrol görevlerini yapmış olmalıdır. Sadece gerekli zaman periyoduna 

dayanan, ancak şampiyonalarda yetersiz ileri tecrübe durumunda 

yükseltme verilmeyecektir.  

5.2  ISSF Hakem Komitesi, yükseltme başvurularını yıllık toplantısında karara 

bağlayacaktır. Bu nedenle, yükseltme başvuruları ISSF Genel Merkezine 

yıllık olarak 31 Aralık tarihinden geç olmamak üzere yapılacaktır. 

5.3  Yükseltme onaylandığında, ISSF Genel Merkezi yeni bir ISSF lisansı 

çıkartacak ve diğer lisanslarda olduğu şekilde Ulusal Federasyona 

gönderecektir. 

5.4  Yükseltme için 15.00 Avro ücret alınacaktır. 
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5.5  Mevcut bir lisansa (“A” veya “B”) yeni bir disiplinin eklenmesi ancak o 

disiplin için açılan resmi ISSF kursunun başarılı olarak tamamlanması 

halinde mümkün olacaktır. Başvurulara, ISSF Hakem Komitesinin yıllık 

toplantısında, yeni lisanslarda olduğu şekilde işlem yapılacaktır 

(yenilemelerin tersine). Onaylananlar yeni lisanslarını alacaktır. Bir “A” 

lisansı sahibi olması durumunda ilave disiplin o seviyede eklenecektir. 

 

6  HAKEM LİSANSLARININ ÇIKARTILMASI İÇİN ÖZEL İDARİ SÜREÇ 

6.1  İstisnai durumlarda, dünya rekorlarının kırılabileceği yarışmalarda yeterli 

kalifiye personel olduğundan emin olmak gerektiğinde, ISSF Hakem 

Lisansı çıkartılabilir veya yükseltilebilir. Örneğin, bir yer değişikliği gerekli 

olduğunda veya daha önce atanmış bir hakemin değişmesi gerektiğinde. 

6.2  Ulusal Federasyon bir başvuru yapmalıdır. 

6.3  Başvurular, ISSF Genel Sekreteri ile birlikte ISSF Hakem Komitesi 

Başkanı tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. 

6.4  Bu şekilde verilen lisanslar, lisans sahipleri listesine dâhil edilecektir. ISSF 

Hakem Komitesinin bir sonraki toplantısında Başkan bu şekilde onaylanan 

lisanslar hakkında Komiteyi bilgilendirecektir. 

6.5  Bu şekilde çıkartılan lisanslar sadece çok kalifiye bireylere verilmelidir. Her 

zamanki standart karşılanmalıdır, burada sadece süreç değişiktir. 

 

7  HAKEMLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ 

7.1  Jüri Üyelerinin aday gösterilmesi ve ataması ISSF Tüzüğüne göre yapılır.  

7.1.1  Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupaları için Dünya 

Kupaları Kılavuzu gereğince, Genel Sekreter ve ISSF Hakem Komitesinin 

Başkanı gereken sayıda Jüri Üyesi ve yedeklerini İcra Komitesine aday 

olarak gösterir. İcra Komitesi Jürileri belirler. 

7.1.2  ISSF tarafından tanınan Kıtasal ve Bölgesel Konfederasyonlar kendi 

şampiyonaları ve oyunları için Jüri Üyelerini aday gösterecek ve 

atayacaktır. 

7.1.3  Organizasyon Komitesi, veya Organizasyonu yapan Federasyon, ISSF 

Kurallarına göre yapılan diğer uluslararası şampiyonalar ve ulusal 

şampiyonalara Jüri Üyelerinin tayin edilmesinden sorumludur.  
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7.2  Dünya rekorlarının kırılabileceği tüm müsabakalarda tüm Jüri Üyeleri 

müsabakaya uygun güncel ISSF Hakem lisansına sahip olmalıdır. ISSF 

Kurallarına göre icra edilen tüm şampiyonalarda Jüri Üyeleri geçerli ISSF 

Hakem lisansına sahip olmalıdır.  

7.3  Dünya rekorlarının kırılabileceği şampiyonalarda, Takım Kaptanları, 

İdareciler ve Sporcular Jüri üyeliği yapamazlar. Eğer mümkünse bir (1) 

Üye (fakat genellikle Başkan değil), şampiyonayı organize eden Ulusal 

Federasyondan olmalıdır. Bu ev sahibi ülke hakemleri ISSF tarafından 

onaylanmalıdır. 

7.4  Diğer tüm şampiyonalarda takım idarecileri bir Jüri üyesi olamazlar.  

7.5  Ana müsabakaların organizasyonunda görev alan kıdemli idarecilerin 

uygun ISSF lisansına sahip olması tercih edilir. ISSF lisansı bulunması 

gereken özel görevler: Poligon Amiri, Baş Hakem, Baş Sınıflandırıcı veya 

Baş Ekipman Kontrol’dür. 

7.6  Poligon Görevlileri, Sınıflandırma Görevlileri, Hakemler ve Ekipman 

Kontrol Görevlileri de ISSF lisansı almak hedefiyle resmi eğitim almak için 

teşvik edilmelidir. 

7.7  Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen Müsabaka Görevlileri aynı 

şampiyonada herhangi bir Jüri üyesi olmamalıdır. 

8  ELEKTRONİK PUANLAMA HEDEF KURSLARI 

8.1  Öncesi 

8.1.1  Elektronik Puanlama Hedef (EST) Kontrol lisansları için özel kurslar 1998 

yılında İcra Komitesi tarafından onaylanmıştır. Bu kurslar konu ile ilgili belli 

başlı prensipler, puanlama itirazları ile baş etme ve karşılaşılabilecek 

puanlama problemleri ile ilgili eğitim sağlar.  

8.1.2  Bu kurslar Yivsiz Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef disiplinlerinde ISSF 

Hakem Lisansı sahipleri için dizayn edilmiştir; çünkü bu disiplinlerde 

puanlama ve sıralama kuralları aynı zamanda ISSF Hükümleri, Kurallar ve 

Mevzuat artı ilgili atış disiplinindeki Teknik Kurallar önceden bilinmelidir. 

8.1.3  Sahip olunan atış disiplini lisansının kategorisine (“A” veya “B”) bağlı 

olarak, Hakemlerin EST Kontrol lisansları tek kategoriye sahiptir. 

8.1.4  İcra Komitesi tarafından belirlenen bir kurs ücreti resmi bir ISSF kursuna 

kayıt esnasında öğrenci tarafından ödenecektir. Bu ücret öğrencilere 

dağıtılan detaylı notların hazırlanmasını, bir el kitabı yayımlanmasını ve 

ileride EST ekipmanı geliştikçe eğitimin güncellenmesini, lisansın 

çıkartılmasını kapsar. 

8.1.5  Öğrenciler kurslara bilgilerini güncellemek, bir EST lisansı almak (eğer bu 

lisansı henüz almadılarsa) için sonuçlarını geliştirmek için ekstra bir ücret 

ödemeden birden fazla kez katılabilirler. 
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8.2  Tüm resmi ISSF kurslarında olduğu gibi Elektronik Puanlama Hedef 

Kontrolü hakem kurslarının resmi olarak tanınmasına ISSF Genel 

Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanı karar verecektir. 

8.2.1  Bu kursların öğretmenleri daha önceki bir kurstan yüksek bir standart elde 

etmiş ve yeterli pratik tecrübeye sahip olanlar arasından seçilecektir. 

8.2.2  Benzer niteliklere sahip yardımcı öğretmenler, katılan öğrencilerin sayısına 

bağlı olarak görevlendirilebilir. 

8.2.3  Bir Final sınavı icra etmek üzere destekleyici tüm materyalle birlikte bir 

ISSF sınav kağıdı sağlanacaktır. 

8.2.4  Tamamlanmış Sınav Kağıtları ISSF’e geri gönderilerek resmi işaretleme 

yapılacak, böylece EST lisansları tavsiyeleri için değişmeyen bir standart 

koyulduğundan emin olunacaktır. 

8.2.5  Öğrencilere sonuçları resmi işaretleme sonrası gösterilecektir. Tavsiye 

edilen kurs programında, öğrencilerin nerede hata yaptıklarını anlamaları 

açısından cevapların sınıfta tartışılması bulunmaktadır. 

8.3  Elektronik Puanlama Hedef kontrol lisansları (Kategori 6): 

8.3.1  Sonuçlar ISSF Hakem Komitesine yıllık olarak gönderilir ve Komite 

kararına göre lisanslar yayımlanır. Ayrı bir başvuruya ve ayrı bir ücret 

ödemeye gerek yoktur. 

9  LİSANSLAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI 

9.1  Lisans çıkartılması idari işlemleri basitleştirmek için aşağıdaki formlar “B” 

lisansı çıkartılması, yükseltilmesi veya yenilenmesi için kullanılacaktır. 

9.2  Her başvuru ile birlikte başvuru sahibinin bir (1) yakın zamanda çekilmiş 

3cm x 2cm fotoğrafı veya 300 dpi çözünürlükteki dijital fotoğrafı ilgili 

federasyon tarafından gönderilmelidir. Fotoğraf düz arka plana sahip 

olmalıdır. 
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“B” Hakem Lisansı Başvurusu 

The Federation of 
(Ulusal Federasyonun ismi) 

Endorses the 

application of 
 

 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 

Doğum 

Tarihi 
 

Gün 

 

Ay 

 

                    Yıl 

 

 
 

Aşağıdaki disiplinlerde ISSF “B” Lisansı verilecektir 

Herhangi bir disiplinde bir ISSF Lisansı sahibi iseniz lütfen belirtiniz. 

                                                                                         Numarası: 

 

Yivsiz 

Tüfek 

 

 

Tabanca 

 

Tüfek 

 

Koşan 

Hedef 

 

Kağıt Hedef 

Kontrol 

 

EST (resmi kursu 

başardıysa) 

 

Başvuru sahibi aşağıdaki resmi ISSF Hakem Kurslarını görmüştür: 

Disiplin Kurs Tarihleri Yer Öğretmen 

    

    

    

    

Verilen bilginin doğru olduğunu, başvuru sahibinin ulusal hakem tecrübesi 

olduğunu, ve fotoğrafların başvuru sahibine ait olduğunu onaylarız.  
 

Federasyon adına 

imza: 

 

 Lütfen yakın zamanda 

çekilmiş 3x2 ebadında 

fotoğraf ekleyiniz 

Veya 

300dpi çözünürlükte 

bir dijital fotoğrafı 

ISSF Genel 

Merkezine gönderiniz 

İsim (basılı veya 

daktilo edilmiş)  

 

 

 

 

 

International Shooting Sport Federation 

Internationaler Scheiess-Sportverband e.V. 

Federation Internationale de Tir Sportif 

Federaxion Internacional de Tiro Deportivo 
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(“B” Hakem Lisansı başvurusu ikinci sayfası) 

Engellilik 

Bir lisans talep ettiğiniz disiplinde hakem olarak yapmanız gereken 

tüm görevleri icra etmenizi engelleyecek herhangi bir fiziksel 

bozukluğunuz var mı? 

Evet      

 

Hayır 

Eğer cevabınız evet ise lütfen ayrı bir yazı ile engelinizi tarif ediniz. 
 

Dil Yeterliliği 

ISSF Dillerindeki yeterliliğinizi değerlendiriniz 

Dil Konuşma Anlama 

 İyi Temel İyi Temel 

İngilizce     

Arapça     

Fransızca     

Almanca     

Rusça     

İspanyolca     
 

Başvuru Sahibinin Beyanı 

Başvurumda yer alan bilgilerin gerçek ve tam olduğunu beyan ederim 

Tarih:  İmza:  

Eklenen ücret: 20.00 Avro 

 

 

Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından doldurulacaktır: 

Alındığı ve kontrol edildiği tarih:  

Tavsiye edilir:   Tavsiye edilmez  

Lisans sınıfı:   Ertelendiği tarih:  

Tavsiye eden/ 

etmeyen Hakem Komitesi için 
Tarih: 

 

Yivsiz 

Tüfek 

 

 

Tabanca 

 

Tüfek 

 

Koşan 

Hedef 

 

Kağıt Hedef 

Kontrol 

 

EST (resmi kursu 

başardıysa) 

 

 

Basım 

Tarihi: 

 Fatura 

No: 

 Gönderi 

(posta, elden) 
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“A” Hakem Lisansı Başvurusu 

The Federation of 
(Ulusal Federasyonun ismi) 

Endorses the 

application of 
 

 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 

Doğum 

Tarihi 
 

Gün 

 

Ay 

 

                    Yıl 

 

 

 Mevcut “B” 

Lisans Numarası  

 

 

Aşağıdaki disiplinlerde ISSF “A” Lisansı verilecektir 

Yivsiz 

Tüfek 

 

 

Tabanca 

 

Tüfek 

 

Koşan 

Hedef 

 

Kağıt Hedef 

Kontrol 

 

EST (resmi kursu 

başardıysa) 

 

 

Başvuru sahibi aşağıdaki resmi BEŞ müsabakada ISSF Hakemi olarak görev yapmıştır: 

 Jüri Görevleri 
(Tüfek, vs) 

Yarışma 
(Müsabaka) 

Tarihler Yer 
(Şehir/Ülke) 

Katılan ülke 
sayısı 

1      

2      

3      

4      

5      

Verilen bilginin doğru olduğunu, başvuru sahibinin güncel ISSF kuralları konusunda bilgili 

olduğunu ve iki fotoğrafın başvuru sahibine ait olduğunu onaylarız.  
 

Federasyon adına 

imza: 

 

 Lütfen yakın zamanda 

çekilmiş 3x2 ebadında 

fotoğraf ekleyiniz 

Veya 

300dpi çözünürlükte 

bir dijital fotoğrafı 

ISSF Genel 

Merkezine gönderiniz 

İsim (basılı veya 

daktilo edilmiş)  

 

 

 

International Shooting Sport Federation 

Internationaler Scheiess-Sportverband e.V. 

Federation Internationale de Tir Sportif 

Federaxion Internacional de Tiro Deportivo 
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(“A” Hakem Lisansı başvurusu ikinci sayfası) 

Engellilik 

Bir lisans talep ettiğiniz disiplinde hakem olarak yapmanız gereken 

tüm görevleri icra etmenizi engelleyecek herhangi bir fiziksel 

bozukluğunuz var mı? 

Evet      

 

Hayır 

Eğer cevabınız evet ise lütfen ayrı bir yazı ile engelinizi tarif ediniz. 
 

Dil Yeterliliği 

ISSF Dillerindeki yeterliliğinizi değerlendiriniz 

Dil Konuşma Anlama 

 İyi Temel İyi Temel 

İngilizce     

Arapça     

Fransızca     

Almanca     

Rusça     

İspanyolca     
 

Başvuru Sahibinin Beyanı 

Başvurumda yer alan bilgilerin gerçek ve tam olduğunu beyan ederim 

Tarih:  İmza:  

Eklenen ücret: 15.00 Avro 

 

 

Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından doldurulacaktır: 

Alındığı ve kontrol edildiği tarih:  

Tavsiye edilir:   Tavsiye edilmez  

Lisans sınıfı:   Ertelendiği tarih:  

Tavsiye eden/ 

etmeyen Hakem Komitesi için 
Tarih: 

 

Yivsiz 

Tüfek 

 

 

Tabanca 

 

Tüfek 

 

Koşan 

Hedef 

 

Kağıt Hedef 

Kontrol 

 

EST (resmi kursu 

başardıysa) 

 

 

Basım 

Tarihi: 

 Fatura 

No: 

 Gönderi 

(posta, elden) 
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Hakem Lisansı Yenileme Başvurusu 

The Federation of 
(Ulusal Federasyonun ismi) 

Endorses the 

application of 
 

 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 

Doğum 

Tarihi 
 

Gün 

 

Ay 

 

                    Yıl 

 

 
 

Lisansın yenilenmesi için: 

Lisans Numarası:  Sınıf: A B 

Disiplinler: 

Yivsiz 

Tüfek 

 

 

Tabanca 

 

Tüfek 

 

Koşan 

Hedef 

 

Kağıt Hedef 

Kontrol 

 

EST (resmi kursu 

başardıysa) 

 

ISSF Üyesi Federasyon, başvuru sahibinin son dört yıllık periyotta uluslararası, 

bölgesel ve ulusal seviye müsabakalarda Jüri Üyesi olarak tecrübe kazandığını 

onaylar. 

Başvuru sahibi mevcut ISSF Kurallar ve Mevzuatına ilişkin iyi bir bilgi seviyesine 

sahiptir. 

Verilen bilginin doğru olduğunu, başvuru sahibinin ulusal hakem tecrübesi 

olduğunu ve fotoğrafların başvuru sahibine ait olduğunu onaylarız.  
 

Federasyon adına 

imza: 

 

 Lütfen yakın zamanda 

çekilmiş 3x2 ebadında 

fotoğraf ekleyiniz 

Veya 

300dpi çözünürlükte 

bir dijital fotoğrafı 

ISSF Genel 

Merkezine gönderiniz 

İsim (basılı veya 

daktilo edilmiş)  

 

 

Eklenen ücret: 15.00 Avro 

İki fotoğraf eklendi Dijital fotoğraf ISSF 

 Genel Merkezine gönderildi 

International Shooting Sport Federation 

Internationaler Scheiess-Sportverband e.V. 

Federation Internationale de Tir Sportif 

Federaxion Internacional de Tiro Deportivo 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) 
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Madde 3.12.2.9.1, Ek - S 

 
 
 

Yivsiz Tüfek Hakem Lisansları için Kılavuz 
 

 
BÖLÜMLER 

 
1 GENEL         - 104 - 
 
2  YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSININ ALINMASI   - 104 - 
 
3  LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ VE UZATILMASI    - 105 - 
 
4 LİSANS SÜRESİNİN SONA ERMESİ     - 105 - 
 
5  YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ KURSLARI     - 106 - 
 
6  GÖRME YETENEĞİ SERTİFİKALARI     - 108 - 
 
7  YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSI ÇIKARTILMASI İÇİN 
 ÖZEL İDARİ SÜREÇ       - 109 - 
 
8 YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSI VE GÖRME YETENEĞİ  
 SERTİFİKASI BAŞVURU FORMLARI     - 109 - 
 
 
 

ÖZEL NOT: 

Bu Ek’in içeriğinde “Bilirkişi” ifadesi akredite olmuş ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi Lisans 

sahibini ifade eder. 
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1  GENEL 

1.1  Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonu amaçlarını gerçekleştirmek 

maksadıyla, ISSF nezaretindeki atıcılık müsabakalarında görev yapacak 

Yivsiz Tüfek Hakemlerini, tüm yarışmacılara adil ve eşit davranıldığından 

emin olmak için lisanslandırır (ISSF Genel Mevzuatı). Hakemler tecrübeli 

olmalı ve ilgili turnuvalar için ISSF Yivsiz Tüfek Kuralları hakkında tam 

olarak bilgili olmalıdır. 

1.2  ISSF niteliklerinin onaylanması anlamında Yivsiz Tüfek Hakemlerini 

lisanslandırır. 

1.3  ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansı tek kategoridir ve Trap (T), Double Trap 

(DT) ve Skeet (S) disiplinlerinde, ama ancak her üç disiplin için resmi ISSF 

Yivsiz Tüfek Hakemi kursunun başarıyla tamamlanması sonrası verilir. 

1.4  Yivsiz Tüfek Komitesi Başkanı ile danışma halinde, ISSF Genel Merkezi 

ve Hakem Komitesi Başkanı tüm Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı sahiplerinin 

bir listesini tutar. Her yıl yeni lisans sahiplerinin isimleri ISSF haberlerinde 

yayımlanır. 

2  YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSININ ALINMASI  

2.1  Başvuru sahibi, bir Hakem olarak gerekli yetenek ve tecrübeye sahip 

olmalıdır. 

2.2  ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi lisansı dünya rekorlarının kırılabileceği 

müsabakalara hala katılan aktif sporculara verilmez. Eğer bir Yivsiz Tüfek 

hakem lisansı sahibi sporcu olarak katılmak isterse, lisansı ISSF Genel 

Merkezine iptal edilmesi için iade etmelidir. 

2.3  Bir ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansı almak için hazırlayıcı öğretim ve 

eğitim gereklidir. Başvuru sahibi, Ulusal Federasyon tarafından çıkartılmış 

en üst seviye ulusal Yivsiz Tüfek Hakem Lisansına veya ulusal Yivsiz 

Tüfek Hakemi olarak eşdeğer tecrübeye sahip olmalıdır. 

2.4  Bir ISSF Yivsiz Tüfek Lisansı çıkartmak veya yenilenmesi için başvuru 

sahibinin bir görme yeteneği testini ve göz muayenesini geçmesi gerekir. 

2.5  Bir başvuru sahibinin Ulusal federasyonu tamamlanmış bir ISSF Yivsiz 

Tüfek Hakemi başvuru formunu, içindekileri onaylamak ve başvuruyu 

desteklemek maksadıyla imzalamalıdır. Ulusal Federasyon daha sonra bu 

formu orijinal görme yeteneği testi formuyla birlikte ISSF Genel Merkezine 

gönderecektir. Formlar bu kılavuzun sonundadır. 

2.6  Başvurular en kısa zamanda, ama ertesi yıl çıkartılacak lisanslar için en 

geç 31 Aralık tarihine kadar gönderilmelidir. 

 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -105- 

 

2.7  ISSF Hakem Komitesi uygun başvuruları değerlendirecek ve 

onaylayacaktır; eğer gerekli olursa her yıl genellikle Ocak ayının sonunda 

yapılan yıllık toplantısı esnasında ISSF Tıbbi Komitesinden yardım 

alacaktır (ISSF Tüzüğüne bakınız). Her türlü sorgulama Yivsiz Tüfek 

Komitesine yapılacaktır. 

2.8  Onaydan sonra ISSF Genel Merkezi, Yivsiz Tüfek Hakemi lisansını 

çıkartacaktır. Geçerli olması için ISSF Genel Sekreteri ve ISSF Hakem 

Komitesi Başkanı tarafından imzalanmalıdır. 

2.9  Bu lisanslar, lisans sahiplerine verilmek üzere Ulusal Federasyonlara 

gönderilir. 

2.10  Yeni bir lisans için 20.00 Avro ücret ödenecektir. 

 

3  LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ VE UZATILMASI 

3.1  Tüm ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansları dört (4) yıllık bir periyot için 

çıkartılır. 

3.2  Bu sürenin sona ermesinden sonra, lisans yenilenebilir. 

3.3  Ulusal Federasyon tüm yenileme taleplerini tamamlanmış bir Yenileme 

Formu (Kılavuzun sonundaki forma bakınız) ile birlikte ISSF Genel 

Merkezine gönderecektir. 

3.4  Yenileme için başvuru yapıldığında mevcut lisans iade edilmeyecektir, 

ancak süresi sonunda geçerliliğini yitirecektir. Yenileme talepleri, süre 

sonundan en az üç (3) ay önce gönderilmelidir. 

3.5  Hakem Komitesi Başkanı; ISSF Genel Merkezi ve Yivsiz Tüfek Komitesi 

Başkanı ile ve bazı durumlarda Tıbbi Komitenin bir üyesi ile işbirliği içinde 

yenilemelerle ilgilenecektir. Yenilenmiş lisanslar Ulusal Federasyona geri 

gönderilecektir. 

3.6  Her yenileme için 15.00 Avro ücret alınacaktır. 

 

4  LİSANS SÜRESİNİN SONA ERMESİ 

4.1  Bir ISSF Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı dört (4) yıl sonra geçerliliğini 

yitirecektir, iki (2) yıl içerisinde başvuru yapılarak yenilenmezse lisans 

sahibi ISSF listesinden çıkartılacaktır. Böyle bir durumda daha sonra 

çıkartılacak herhangi bir lisans, kurslara katılım da dahil olmak üzere yeni 

lisans çıkartma işlemlerine tabi olacaktır. 

4.2  Lisans sahibinin Ulusal Federasyonu her zaman bir ISSF Yivsiz Tüfek 

Lisansının iptali için başvurma hakkına sahiptir. Lisans sahibi listeden 

çıkartılabilir, böyle bir durumda lisans ISSF’e geri gönderilmelidir. 
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4.3  Bir Yivsiz Tüfek Hakem lisansı; eğer görme yeteneği standardını artık 

karşılamıyorsa veya sahibi Hakem olarak görevlerini yerine getirmiyorsa 

veya ISSF’in çıkarını veya itibarını zedelerse, iptal edilebilir. Lisans sahibi 

ISSF listesinden çıkartılır ve lisans ISSF’e geri gönderilir. Tüm ISSF Yivsiz 

Tüfek Hakem lisansları Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonun 

mülkiyetindedir. 

 

5  TÜFEK HAKEM KURSLARI 

5.1  Sadece ISSF tarafından onaylanmış ve tanınan kurslar, Yivsiz Tüfek 

Hakemleri için resmi eğitim kursları olarak değerlendirilecektir. Tanıma için 

başvurular ISSF Genel Merkezine “ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi Kursu 

Başvurusu” formu (ISSF Genel Merkezinden temin edilebilir) kullanılarak 

niyet edilen kurstan mümkün olduğu kadar önce gönderilmelidir. Başvuru 

aşağıdakileri içermelidir: 

5.1.1  Kursun nerede yapılacağı; 

5.1.2  Kursun tarihleri; 

5.1.3  Kapsanacak atış disiplinleri; 

5.1.4  Kursu verecek ISSF “A” Hakem lisans sahibi/sahiplerinin ismi/isimleri (ilgili 

disiplinlerde geçerli bir “A” lisansı sahibi olmalıdır) 

5.1.5  Ulusal Organizatör tarafından karşılanacak masraflar; 

5.1.6  Kursun hangi dil/dillerde icra edileceği; 

5.1.7  Hangi Ulusal Federasyonlardan katılımcı geleceği; 

5.2  ISSF Yivsiz Tüfek Hakem kurslarının temeli ISSF Yivsiz Tüfek Hakem 

Eğitim Kılavuzudur (Yivsiz Tüfek Komitesi tarafından hazırlanır ve idame 

edilir). Amaç; ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansı başvuru sahiplerinin, Yivsiz 

Tüfek Hakemi olarak lisans sahibi olmak istedikleri disiplinlerde Kurallar ve 

uygulanışları hakkında doğru bir anlayışa sahip olduklarına emin olmaktır. 

Normal olarak ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi kursu başvuru sahipleri Yivsiz 

Tüfek Görevlisi olarak en yüksek ulusal lisansa sahip olmalıdır; ülkelerin 

ulusal lisans sistemine sahip olmaması durumunda başvuru sahipleri 

eşdeğer pratik tecrübeye sahip olmalıdır. 

5.2.1  Kursun her bölümü kursun amacının ve kapsamının açıklanması ile 

başlamalı ve Yivsiz Tüfek Hakeminin görevleri ile devam etmelidir. 

5.3  Öğretmenin ismi ISSF’e gönderilmeli ve onay alınmalıdır. Organizatör, 

ISSF’e öğretmenleri önerebilir veya uygun öğretmenlerin sağlanmasını 

talep edebilir. Öğretmenler yüksek seviyede nitelikli ve geçerli bir ISSF “A” 

Hakem lisansı sahibi olmalıdır. Yeni kurs öğretmenlerinin atanmalarından 

önce en az bir kurs için yardımcı öğretmen olarak görev yapması şiddetle 

tavsiye edilir. 
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5.3.1  Sadece bir (1) öğretmen mevcut olduğunda farklı disiplinler birbiri 

ardından ele alınmalıdır. Bu, katılanların kursun içeriği hakkında bilgi 

sahibi olmalarını ve farklı bölümlere katılabilmelerini sağlamak 

maksadıyla, bir eğitim zaman çizelgesine göre yapılmalıdır. 

5.3.2  Eğer farklı disiplinler için öğretmenler mevcutsa, kursun açılışı ile Tüzük ve 

Genel Mevzuat dersleri hep birlikte verilmelidir. Katılanlar farklı disiplinler 

için daha sonra ayrılabilir. 

5.3.3  Organizatör, öğretmenlerin seyahat, konaklama, yemek ve yerel ulaşım 

masraflarını karşılamalıdır. 

5.4  Kurslar en az bir (1) gün sürmelidir; bu süre eğer farklı disiplinler birbiri 

ardından ele alınacaksa uzatılmalıdır. 

5.5  Organizatör, etkin bir öğretim ve katılımcıların rahatı için uygun imkânları 

olan bir eğitim odası sağlamaktan sorumludur. 

5.6  Her bir disiplinde öğretmen başına azami 15 katılımcı kabul edilebilir. 

Kursun maliyet etkin olması için en az 8 katılımcı olması tavsiye edilir. 

5.6.1  Katılımcılar, kursa katılmadan önce Yivsiz Tüfek görevlisi olarak iyi bir 

pratik tecrübe altyapısı oluşturmuş olmalıdırlar. Tecrübesi az olan 

katılımcılar bir ISSF Yivsiz Tüfek Hakem Lisansına başvurmadan önce, bir 

seri milli müsabakada tecrübeli bir hakemin yönlendirmesinde pratik 

tecrübe kazanmalıdır. 

5.6.2  Organizatör kursun detaylarını mümkün olan en kısa zamanda 

yayımlamalıdır. Duyuru; tarihler, zamanlar, konaklama, yemekler, yerel 

ulaşım, ücretler ve diğer önemli bilgileri içermelidir. 

5.6.3  Her katılımcıya isim, adres ve doğum tarihi bilgileri gireceği bir kayıt formu 

verilmelidir. Katılımcı, kendi ulusal federasyon sıralamasını, görev aldığı 

müsabakalarda edindiği tecrübe ve özel yetenekleri belirtmelidir. 

5.6.4  Sadece bir Ulusal federasyon tarafından gönderilen katılımcılar kabul 

edilecektir. Tecrübesiz kişilerin katılımına müsaade edilmeyecektir. 

5.7  Genel Hususlar bilgisini de içerecek şekilde kursu başarıyla tamamlayan 

katılımcılara ISSF Diploması verilir. ISSF katılım sertifikası verilmeyecektir, 

ancak diploma standardını karşılayamayan katılımcılara evsahibi 

Federasyon sertifikası verilmesi konusunda organizatörler teşvik 

edilmektedir. 

5.8  ISSF diploması; bir ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansının çıkartılmasını 

garantilemez, sadece kursun başarıyla tamamlandığını sertifiye eder. 
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5.9  Kursun sonunda öğretmen; diplomanın hangi disiplinler için geçerli 

olduğunu belirtmek suretiyle, kursa katılanların listesi ile kursu ISSF Yivsiz 

Tüfek Hakem lisansı için gerekli olan standartta tamamlayanları (örn: 

Diploma almış olanlar) içerecek şekilde “ISSF Yivsiz Tüfek Hakem Kursları 

Resmi Raporu” formunu kullanarak bir rapor hazırlamalı ve göndermelidir. 

Mümkün olduğu takdirde rapor; bireylerin yeterli pratik tecrübeye sahip 

olduğunu veya ISSF Yivsiz Tüfek Hakem lisansı verilmeden önce daha 

fazla pratik tecrübe edinmesinin uygun olacağını belirtmelidir. Rapor en 

kısa sürede ISSF Genel Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanı 

dikkatine sunularak, ISSF Genel Merkezine gönderilmelidir. 

5.10  Yivsiz Tüfek Hakem kurslarının resmi olarak tanınmasına ISSF Genel 

Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanı tarafından karar verilir. 

5.11  Ulusal Hakem Lisansları için kurs icra etmek maksadıyla uygun kalifiye 

ISSF lisans sahibi hakemi bulunmayan federasyonlar da ISSF Genel 

Sekreteri ve ISSF Hakem Komitesi Başkanından destek istemek 

konusunda teşvik edilmektedir. 

5.12  Ulusal Atıcılık Federasyonları ulusal hakem lisans kursları icra etmek için 

teşvik edilmektedir, ancak bunlar ISSF resmi kursları olarak tanınamaz. 

 

6  YİVSİZ TÜFEK HAKEMLERİ İÇİN GÖRME YETENEĞİ SERTİFİKALARI 

6.1  Yivsiz Tüfek Hakemlerinin görevlerini adil ve tarafsız olarak yaptıklarından 

emin olmak için, görüş yeteneği testi yapılmalıdır. Aynı nedenle tüm Yivsiz 

Tüfek Hakemleri bir göz doktoru veya uygun pratisyen hekim tarafından 

yapılan bir göz ve görme gücü testinden geçmelidirler. 

6.2  Kılavuzun sonundaki form, lisans başvurusu ile birlikte gönderilmelidir. 

Lisans veya yenileme başvurusu yapıldığında, sertifika üç (3) aydan eski 

olmamalıdır. 

6.3  Herhangi bir ISSF müsabakasında Yivsiz Tüfek Hakemi olarak görev 

yaptıklarında, tüm Yivsiz Tüfek Hakemleri iki (2) yıldan eski olmayan bir 

sertifika sahibi olmalıdırlar. Bu sertifikalar Baş Hakem tarafından her 

müsabaka başlamadan önce kontrol edilmelidir. 

6.4  Görüş Yeteneği Standartları 

6.4.1  Düzeltmeli veya düzeltmesiz görme keskinliği her göz için 0.7 veya daha 

iyi olmalıdır. (6/9 ve 20/30’a eşit). 

6.4.2  Gece görüşü kusursuz olmalıdır. 

6.4.3  Renk görüşü normal olmalıdır. 

6.4.4  Diplopi olmamalıdır (çift görme). 

6.4.5  Binoküler (çift göz) görüş alanı normal olmalıdır. 
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6.4.6  Dört (4) yıl içerisinde görme keskinliğinde ve görüş alanında önemli 

bozulma yaratabilecek diyabet veya herhangi bir patolojik göz rahatsızlığı; 

daha ileri tetkikler yapılabilmesi veya daha kısa lisans periyodu 

belirlenmesi olasılıklarının kullanılabilmesi için ISSF’e bildirilmelidir. 

6.5  Bir Yivsiz Tüfek Hakeminin görüşünün bozulması durumunda, görüş 

yeteneği minimum standart veya üzerinde yeniden sertifikalandırılmadan 

görev yapmamalıdır. 

 

7 YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSI ÇIKARTILMASI, ÖZEL İDARİ SÜREÇ  

7.1  İstisnai durumlarda, dünya rekorlarının kırılabileceği yarışmalarda yeterli 

kalifiye personel olduğundan emin olmak gerektiğinde, ISSF Yivsiz Tüfek 

Hakem Lisansı çıkartılabilir veya yükseltilebilir. Örneğin, bir yer değişikliği 

gerekli olduğunda veya daha önce atanmış bir hakemin değişmesi 

gerektiğinde. 

7.2  Ulusal Federasyon bir başvuru yapmalıdır. 

7.3  Başvurular, ISSF Genel Sekreteri ile birlikte ISSF Hakem Komitesi 

Başkanı tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. 

7.4  Bu şekilde verilen lisanslar, lisans sahipleri listesine dahil edilecektir. ISSF 

Hakem Komitesinin bir sonraki toplantısında Başkan bu şekilde onaylanan 

lisanslar hakkında Komiteyi bilgilendirecektir. 

7.5  Bu şekilde çıkartılan lisanslar sadece çok kalifiye bireylere verilmelidir. Her 

zamanki standart karşılanmalıdır, burada sadece süreç değişiktir. 

 

8 YİVSİZ TÜFEK HAKEMİ LİSANSI VE GÖRME YETENEĞİ SERTİFİKASI  

 BAŞVURU FORMLARI 

8.1  Lisans çıkartılması idari işlemleri basitleştirmek için aşağıdaki formlar 

Yivsiz Tüfek Hakemi lisansı çıkartılması için kullanılacaktır. 

8.2  Her başvuru ile birlikte başvuru sahibinin bir (1) yakın zamanda çekilmiş 

3cm x 2cm fotoğrafı veya 300 dpi çözünürlükteki dijital fotoğrafı ilgili 

federasyon tarafından gönderilmelidir. Fotoğraf düz arka plana sahip 

olmalıdır. 
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Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı Başvurusu 

The Federation of 
(Ulusal Federasyonun ismi) 

Endorses the 

application of 
 

 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 

Doğum 

Tarihi 
 

Gün 

 

Ay 

 

                    Yıl 

 

 
 

Herhangi bir disiplinde bir ISSF Hakem Lisansı sahibi iseniz lütfen 

belirtiniz. 

                                                                                         Numarası: 

 

 

Trap, Double Trap ve Skeet disiplinlerinde  

ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi Lisansı verilecektir 
 

Başvuru sahibi aşağıdaki resmi ISSF Tüfek Hakem Kurslarını görmüştür: 

Disiplin Kurs Tarihleri Yer Öğretmen 

    

    

    

Verilen bilginin doğru olduğunu, başvuru sahibinin ulusal hakem tecrübesi 

olduğunu ve fotoğrafların başvuru sahibine ait olduğunu onaylarız.  
 

Federasyon adına 

imza: 

 

 Lütfen yakın zamanda 

çekilmiş 3x2 ebadında 

fotoğraf ekleyiniz 

Veya 

300dpi çözünürlükte 

bir dijital fotoğrafı 

ISSF Genel 

Merkezine gönderiniz 

İsim (basılı veya 

daktilo edilmiş)  

 

 

 

 

 

 

International Shooting Sport Federation 

Internationaler Scheiess-Sportverband e.V. 

Federation Internationale de Tir Sportif 

Federaxion Internacional de Tiro Deportivo 
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(Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı başvurusu ikinci sayfası) 

Engellilik 

Bir lisans talep ettiğiniz disiplinde Yivsiz Tüfek Hakemi olarak 

yapmanız gereken tüm görevleri icra etmenizi engelleyecek 

herhangi bir fiziksel bozukluğunuz var mı? 

Evet      

 

Hayır 

Eğer cevabınız evet ise lütfen ayrı bir yazı ile engelinizi tarif ediniz. 
 

Dil Yeterliliği 

ISSF Dillerindeki yeterliliğinizi değerlendiriniz 

Dil Konuşma Anlama 

 Akıcı İyi Temel Akıcı İyi Temel 

İngilizce       

Arapça       

Fransızca       

Almanca       

Rusça       

İspanyolca       
 

Başvuru Sahibinin Beyanı 

Başvurumda yer alan bilgilerin gerçek ve tam olduğunu beyan ederim 

Tarih:  İmza:  

Eklenen ücret: 20.00 Avro 

İki fotoğraf eklendi Dijital fotoğraf ISSF Genel Merkezine gönderildi 

 

 

Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından doldurulacaktır: 

Alındığı ve kontrol edildiği tarih:  

Tavsiye edilir:   Tavsiye edilmez  

Lisans sınıfı:   Ertelendiği tarih:  

Tavsiye eden/ 

etmeyen Hakem Komitesi için 
Tarih: 

 

Trap 

 

 

Double Trap 

 

Skeet 

 

 

Basım 

Tarihi: 

 Fatura 

No: 

 Gönderi 

(posta, elden) 
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Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı Yenileme Başvurusu 

The Federation of 
(Ulusal Federasyonun ismi) 

Endorses the 

application of 
 

 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 

Doğum 

Tarihi 
 

Gün 

 

Ay 

 

                    Yıl 

 

 
 

Lisansın yenilenmesi için: 

Lisans Numarası:  

 

ISSF Üyesi Federasyon, başvuru sahibinin son dört yıllık periyotta uluslararası, 

bölgesel ve ulusal seviye müsabakalarda Yivsiz Tüfek Hakemi olarak tecrübe 

kazandığını onaylar. 

Başvuru sahibi mevcut ISSF Kurallar ve Mevzuatına ilişkin iyi bir bilgi seviyesine 

sahiptir. 

 

Verilen bilginin doğru olduğunu, başvuru sahibinin ulusal hakem tecrübesi 

olduğunu ve fotoğrafların başvuru sahibine ait olduğunu onaylarız.  
 

Federasyon adına 

imza: 

 

 Lütfen yakın zamanda 

çekilmiş 3x2 ebadında 

fotoğraf ekleyiniz 

Veya 

300dpi çözünürlükte 

bir dijital fotoğrafı 

ISSF Genel 

Merkezine gönderiniz 

İsim (basılı veya 

daktilo edilmiş)  

 

 

Eklenen ücret: 15.00 Avro 

İki fotoğraf eklendi Dijital fotoğraf ISSF Genel Merkezine gönderildi 

 

 

 

International Shooting Sport Federation 

Internationaler Scheiess-Sportverband e.V. 

Federation Internationale de Tir Sportif 

Federaxion Internacional de Tiro Deportivo 
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Başvuranın 

 

Soyadı İsmi (isimleri) 
 

 

 
Doğum Tarihi 

Gün Ay                    Yıl 

 

 

Sertifiye eden pratisyen hekim / göz hekimi 

Adı, nitelikleri ve tıbbi uzmanlığı (Örn: Dr. A.B. Metin, Genel Pratisyen)  

İsim 

 

 Adres  e-posta  

Telefon  Faks  Cep 

telefonu 

 

1 Görüş keskinliği her göz için 0.7 (6/9 veya 20/30) veya üzerinde midir? 

Evet, düzeltmesiz                                        Evet, düzeltme ile 

Düzeltmeler:   Sol:…………..          Sağ:………… 

 

Hayır 

 

2 Bozulmuş gece görüşüne ilişkin bir bulgu veya geçmiş var mı? 

 

 

Evet         Hayır 

3 Renk görüşünde hata var mıdır? Eğer evet ise ne tip bir hata vardır? 

 

 

Evet         Hayır 

4 Diplopi (çift görme) bulgusu var mı?  

Evet         Hayır 

5 Binoküler (çift göz) görüş alanında bozulma var mıdır? Eğer evet ise 

alan haritalarını ekleyiniz. 

 

Evet         Hayır 

6 Patolojik göz rahatsızlığı veya diyabet bulgusu var mıdır? Eğer evet 

ise hangi bulgular vardır? 

 

Evet         Hayır 

Pratisyen Hekim / Göz Hekiminin beyanı 

Yukarıda ismi belirtilen kişiyi muayene ettiğimi, kimliğini doğruladığımı ve yukarıdaki 

sorulara doğru yanıtlar verdiğimi beyan ederim.  

Muayene Tarihi:  İsim:  Mühür ve 

imza 

 

Ulusal Federasyon beyanı 

Uluslararası Tüfek Hakemi olarak görev yapmak üzere başvuru sahibine tam destek 

verdiğimizi onaylarız. 

Muayene Tarihi:  İsim:  Mühür ve 

imza 

 

ISSF Tarafından doldurulacaktır: 

İncelenecek                                     Reddedildi                                         Onaylandı 

 

International Shooting Sport Federation 

Görüş Yeterliliği Test formu ve Sertifikası 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) 
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Madde 3.12.3.10, Ek – A 
 
 
 

Halkla İlişkiler Kılavuzu 
 
1  Atıcılık Sporu Ekipman Sağlayıcıları ile Halkla İlişkiler 

 ISSF, atıcılık sporunda ekipman parçalarını üreten ve dağıtan tüm 

firmalardan işbirliği, dayanışma ve desteğe güvenir. Ateşli silah ve 

ekipman üreticilerinin hizmetleri için ücretsiz tesisler sağlanmalıdır. 

Firmalar, ISSF nezaretindeki yarışmaların ve toplantıların yapıldığı 

yerlerde sergi için alan kiralayabilirler. ISSF katılımını veya onayını 

gerektiren promosyon ve reklam programı önerileri firmalar tarafından 

gönderilebilir. Her program ayrı bir anlaşma gerektirir. ISSF resmi 

ambleminin kullanılması için bir lisans imtiyazı verebilir. Bu atıcılık 

sporunun daha fazla tanıtımını sağlayacaktır. Reklam verenin, detaylı 

öneriler ve koşulları içeren talepleri, ISSF Genel Sekreterine gönderecek, 

onun tarafından değerlendirilmek üzere ISSF İcra Komitesine sunulacaktır. 

Tüm gelir ISSF hesaplarına yatırılacaktır. 

 

2  Medya ile Halkla İlişkiler 

 ISSF Şampiyonalarında ve yarışmalarında geniş medya kapsamasını 

sağlamak maksadıyla; ISSF, basın, radyo ve televizyon servisleri ile 

mümkün olan en iyi ilişkiye sahip olmaya niyetlidir. Başarılı medya ilişkisini 

desteklemek maksadıyla Organizasyon Komitesi, ISSF İletişim Yöneticisi 

ile koordine kurmalı ve aşağıdakileri sağlamalıdır: 

 atış poligonlarında; tüm modern iletişim sistemleri, ücretsiz internet 

servisi, telefon, kopya imkanları ve diğer uygun kaynakların yer aldığı bir 

basın odası; 

 Medyadan sorumlu olacak bir kişi; 

 İdareciler, sporcular ve antrenörler ile röportajların ve basın 

konferanslarının yapılabileceği alanlar; 

 Müsabaka sırasında filme almak ve haber vermek için medyanın atış 

poligonlarına ulaşımı için prosedürler; 

 Medya personelinin takım kaptanları ve sporculara makul erişimi için 

prosedürler. 
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3  Topluluklar ile Halkla İlişkiler 

 ISSF Şampiyonalarının, yarışmalarının ve toplantılarının icra edildiği 

yerlerde ISSF tüm toplulukların mensupları ile iyi ilişkiler kurmayı arzu 

eder. Tüm ISSF Şampiyonalarında, yarışmalarında ve toplantılarında, 

topluluğun kanunları, kuralları ve ekolojik düzenlemelerine saygı 

gösterilmelidir. Atıcılık sporu, Olimpik Ruh geleneği çerçevesinde, tüm 

kişiler arasında iyi niyet ortamı yaratmak için çalışmalıdır. Daha fazla 

detay “ISSF Şampiyonaları Organizasyon Kılavuzu” ve “Medya İşlerinin 

Organizasyonu Kılavuzu”nda yer almaktadır. 
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Madde 3.12.3.11, Ek - B 

 
 
 
 

Medya Kapsaması, Yayınlama ve 
Reklam Kılavuzu 

 
1  Medya kapsaması, Yayınlama ve Reklam dâhil tüm ISSF 

Şampiyonalarının ve ISSF resmi etkinliklerinin (Genel Kurullar, Kongreler 

vs.) ticari hakları Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonuna aittir ve daha 

fazla detay bu Kural kitabında “ISSF Uygunluğu, ISSF Ticari Hakları ve 

ISSF Sponsorluk/Reklam Verme Kuralları”nda yer almaktadır. 

2  Medya Kapsaması ve Yayınlama hakkındaki detaylar ISSF Genel 

Merkezinden temin edilebilecek “Medya İşlerinin Organizasyonu 

Kılavuzu”nda yer almaktadır. 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) 
 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -119- 

 

Madde 3.12.3.12, Ek - AC 

 
 
 
 

Sporcular Komitesi 
 
 

1 SPORCULAR KOMİTESİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

1.1  Olimpiyat Oyunları ve ISSF Şampiyonalarına ilişkin olarak sporculardan 

ihtiyaçları ve problemleri hakkında bilgi toplamak ve görüşlerini almak; 

1.2  Görüşleri seslendirmek ve bu başlıklar üzerinde tavsiyeler oluşturup 

ISSF’in yetkili kurumlarına iletmek; 

1.3  Diğer uluslararası federasyonların Sporcu Komiteleri ile irtibat kurmak ve 

etkinlikler koordine etmek; 

1.4  Sporculara antreman, konaklama ve yaşam şartları konusunda en iyi 

şartların sağlanması için ve aynı zamanda müsabakalar ile ana 

uluslararası şampiyonaların icrasına yönelik çalışma gruplarına katılmak;  

1.5  Uyuşturucu ve Dopingle mücadeleyi desteklemek. 

1.6  ISSF içerisinde sporcularla direkt bir link oluşturmak. 

 

2  YAPISI 

2.1  ISSF Sporcu Komitesi; her dört (4) yılda bir yapılan ISSF Dünya 

Şampiyonalarına katılan sporcular arasından seçilen dört (4) ve ISSF İcra 

Komitesi tarafından atanan üç (3) olmak üzere, yedi (7) üyeden 

oluşmalıdır. 

2.1.1  Seçilmiş dört (4) sporcuya ilave olarak üç  (3) sporcu ISSF İcra Komitesi 

tarafından kıtalar, cinsiyetler ve disiplinler arasında bir dengeyi 

garantilemek maksadıyla, komitenin eşit üyeleri olarak atanır. 

2.2  Aşağıdaki seçimler Dünya Şampiyonaları sırasında yapılacaktır: 

2.2.1  Sporcuların dört (4) komite üyesini seçmesi sonrası ISSF İcra Komitesi 

toplantısında üç (3) ilave üyenin ataması yapılır. 

 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -120- 

 

2.3  Aday olabilmek için, bir sporcu bir doping suçlamasından suçlu 

bulunmamış olmalı ve ya son Olimpiyat Oyununa ya da önceki veya 

mevcut Dünya Şampiyonasına katılmış olmalıdır. 

2.4  ISSF Sporcu Komitesinin Başkanı, komite üyelerinin seçiminden sonra 

yapılacak ISSF İcra Komitesi toplantısında seçilir. 

2.5  Üyelik süresi dört (4) yıldır ve tüm üyeler tekrar seçilebilir. Bir üye 

uluslararası müsabakalardan emekli olması sonrasında dört (4) yıldan 

fazla görev yapamaz. 

2.6  Başkan, İcra Komitesinin bir üyesi olacak ve İcra Komitesinin tüm 

toplantılarına sporcuların temsilcisi olarak tam söz ve oy hakkı bulunarak 

katılacaktır. 

2.7  ISSF Sporcu Komitesi yılda bir (1) veya iki (2) toplantı yapabilir. 

 

3  SEÇİM PROSEDÜRÜ 

3.1  ISSF Üyesi Federasyonlar, Tüzüğün Ana İlkelerine göre, Dünya 

Şampiyonasının açılış seremonisinden iki (2) ay öncesinden daha erken 

ve 15 gün öncesinden daha geç olmamak üzere, ISSF Sporcu Komitesine 

bir aday gösterebilirler.  

3.2  ISSF Genel Merkezi tüm belirlenen adayların kısa biyografilerini de 

içerecek şekilde bir listesini çıkartacaktır. Bu liste ISSF web sitesinde 

yayımlanacaktır. 

3.3  Dünya Şampiyonasına katılan tüm sporcuların akreditasyonu sonrası, 

erkekler ve kadınlar kategorilerinde yarışan her sporcuya tüm adayları ve 

seçim prosedürünü gösteren bir seçim kâğıdı verilecektir.  

3.4  Her sporcu oy pusulasında sadece dört (4) adaya oy verebilir. 

3.5  En yüksek oyu alan dört (4) sporcu, ISSF Sporcu Komitesinin seçilmiş 

üyeleri olacaktır. 

 

4 ÜÇ İLAVE ÜYENİN ATANMASI 

4.1  Sporcuların seçiminden sonraki ilk toplantısında ISSF İcra Komitesi üç (3) 

ilave üyeyi Sporcular Komitesine atayacaktır. 

4.2  Atama, tüm adayların bulunduğu liste kullanılarak yapılacak seçme ile 

gerçekleştirilecektir. 

4.3  Aynı toplantıda İcra Komitesi, Sporcu Komitesi Başkanını da seçecektir. 
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5  KOMİTENİN FİNANSAL DURUMU 

5.1  Genel olarak, Tüzüğün Ana İlkelerine göre, seçilen üyeyi aday gösteren 

ISSF Üye Federasyonu sporcunun komite toplantılarına katılımını 

desteklemekten sorumludur. 

5.2  Toplantı amacı için kullanılacak her finansal desteğe ISSF İcra Komitesi 

karar verecek ve toplantıya katılacak her sporcu için günlük harcırah 

miktarını belirleyecektir. 

 

6  İLETİŞİM YÖNTEMİ 

6.1  ISSF Sporcu Komitesi için ISSF web sitesi yapısı içerisinde bir resmi web 

sitesi yer alacaktır. İnternet iletişim yöntemlerinden biri olabilir. 

6.2  Duyurular ISSF Haberleri dergisinde yapılacaktır. 

 

7  AÇIKLAMALAR 

7.1  Sporcular Komitesine seçilen veya atanan sporcular, sporcuların 

temsilcileri olarak sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. 

7.2  Toplantılara katılmak için tüm gayreti göstermelidirler. 

7.3  Atıcılık sporuna ve Olimpik Harekete katkıda bulunmak için motive edilmiş 

olmalıdırlar. 

7.4  Aynı zamanda genç sporcuların eğitiminden sorumlu olacaklardır. 

7.5  Sporcu Komitesinin üyeleri olarak, görev süreleri boyunca hem 

uluslararası hem ulusal federasyonların temsilcisi veya görevlisi 

pozisyonları gereği eğitileceklerdir. 
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 NOTE: 

 Resimlerin ve tabloların spesifik bilgi içerdiği durumlarda, bunlar numaralı 

kurallar gibi hüküm sahibidir. 

 

 

 

 ÇOK ÖNEMLİ NOT: 

 Lütfen dikkat; Olimpiyat Oyunları için IOC Kural 50 geçerlidir. 

(Reklam verme, Gösteriler ve Propaganda) 
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4.1  SPORCULARIN UYGUNLUĞU (ELIGIBILITY OF ATHLETES) 

4.1.1  ISSF Uygunluk Kuralları, sporcuların ISSF Şampiyonalarına katılmalarının 

uygun olduğu koşulları belirler (ISSF Genel Mevzuatına bakınız). 

Uygunluk Kuralları tüm ISSF Şampiyonalarında tam olarak uygulanmalıdır. 

4.1.2  ISSF, Olimpik İlkelerin ve yönetmeliğin Kural 40 (Uygunluk Kuralları), 

Kural 41 (Müsabıkların Milliyeti) ve Kural 50 (Reklam Verme, Gösteriler ve 

Propaganda)’yi ISSF Uygunluk Kurallarının temel dokümanları olarak 

tanır.  

4.1.3  ISSF Şampiyonalarına katılmaya uygun olmak için bir sporcu, iyi bir sicile 

sahip ISSF Üye Federasyonu olan kendi Ulusal Federasyonu tarafından 

ISSF Genel Mevzuatı Madde 3.6 gereğince Şampiyonaya dâhil edilmelidir. 

 Olimpiyat Oyunları veya Kıtasal Oyunlar için aşağıdaki şartlar mutlaka 

sağlanmalıdır: 

4.1.3.1  Sporcunun Ulusal Federasyonu tarafından belirlenmiş prosedürler 

gereğince seçilmiş olmak, bundan hariç Olimpiyat Oyunlarına giren 

sporcular aynı zamanda “Olimpiyat Oyunları Atıcılık Sporu Yarışmalarına 

Katılmak için Özel Düzenlemeler” (ISSF Genel Mevzuatı Ek – Q) şartlarına 

uygun olmalıdır; 

4.1.3.2  Olimpik İlkeler ve ISSF Genel Mevzuatı gereğince temsil ettiği ülkenin 

vatandaşı olmak; 

4.1.3.3  Uygunsuz veya sportmenlik dışı davranıştan dolayı suçlu bulunmamış 

olmak, özellikle doping kullanmak, şiddet, ırkçılık ile kuralsız ve yasa dışı 

bahis faaliyetleri. 

4.1.3.4  Bu Kurallarda belirtilen sponsorluk ve reklam verme ISSF Kurallarını ihlal 

etmemiş olmak. 

4.1.4  ISSF Şampiyonalarında yarışan sporcular direkt veya endirekt olarak para 

ödemesi veya diğer ikramiyeleri ödül olarak veya teşvik olarak bir 

müsabakaya katılmak için alabilirler; ancak Olimpiyat Oyunlarına bir 

sporcunun katılımı hiçbir mali düşünce şartına dayandırılamaz.(Olimpik 

İlkelerin Uygunluk Prensipleri) 

4.1.5  Bilerek ISSF tarafından veto edilen bir müsabakaya katılan bir sporcu, 

ISSF İcra Komitesi tarafından belirlenen bir periyot süresince ISSF 

Şampiyonalarından ihraç edilebilir. 

4.1.6  ISSF Anti-Doping Düzenlemeleri veya diğer ISSF Kuralları gereği 

müsabakadan men edilen bir sporcuyu bir ISSF Şampiyonasına sokan bir 

Ulusal Federasyon bir sonraki Genel Kurula katılma dışında tüm haklarını 

kaybedecektir. 
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4.1.7  Olası bir hiperandrogenizm nedeniyle bir kadın sporcunun uygunluğundan 

şüphe edildiğinde, ve yazılı bir talep ile bildirildiğinde, kadın 

hiperandrogenizminden şüphe edilen olayı değerlendirmek için ISSF Tıbbi 

komitesi üyeleri ve diğer uzmanlardan oluşan bir Uzman Komitesi 

atanmalıdır. Bu durumda,  ISSF Tıbbi Komitesi genellikle ve konuya özel 

olarak talep zamanında geçerli olan muhtemel hiperandrogenizm ile ilgili 

IOC Kurallarını izler. 

4.1.8  Ergenlik sonrası cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve ISSF 

Şampiyonalarına katılmak isteyen her sporcu IOC tarafından belirlenmiş 

özel şartları ve kriterleri karşılamalıdır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı 

sonrası ISSF Şampiyonalarına katılmak için müracaat sporcunun kendisi 

tarafından ISSF Tıbbi Komitesine müsabakalara katılmadan önce 

yapılmalıdır; ISSF Tıbbi Komitesi ve diğer uzmanlar IOC kriterlerinin 

karşılanıp karşılanmadığına karar verecektir.  

4.1.9  Madde 4.1.7 veya 4.1.8 gereğince yapılan herhangi bir tespit, sadece 

Uluslararası Tahkim Mahkemesinde temyiz edilebilir. 

4.1.10  Sporcunun haysiyet ve mahremiyetinin korunmasına yardımcı olmak 

maksadıyla; kadın hiperandrogenizmi veya transseksüel sporcuyu 

ilgilendiren davalara ilişkin inceleme talepleri, inceleme esnasında 

toplanan bilgi, inceleme sonucu ve davayı ilgilendiren kararlar (veya 

potansiyel dava) gizli tutulmalı, ISSF tarafından yayımlanmamalı veya 

kamuoyuna açıklanmamalıdır. 

4.2  ISSF TİCARİ HAKLARI 

4.2.1  TİCARİ HAKLARIN MÜLKİYETİ VE KULLANIMI 

 ISSF Genel Mevzuatına göre; ISSF, Olimpiyat Oyunları hariç, tüm ISSF 

Müsabakaları ile icra edilecek diğer resmi ISSF etkinliklerinin (Genel 

Kurullar, Kongreler vs) yayınlama, pazarlama, ticaret, ekipman hakları ile 

bu etkinliklerle ilişkili geliştirilebilecek diğer hakların tek sahibidir. 

 Olimpiyat Oyunları hariç, ISSF Şampiyonalarının yayınlama, pazarlama, 

ticaret, ekipman haklarının satış hakkı ISSF’dedir. ISSF bu hakların bir 

kısmını bir ISSF Şampiyonası organizatörlerine, bu kılavuz esasları 

çerçevesinde, bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak devredebilir. Bu 

durumda turnuva organizatörü ve ISSF bir anlaşma metni üzerinde 

mutabık kalacaklardır. 

4.2.2  ISSF LOGOSU 

 ISSF logosunun mülkiyeti sadece ISSF’e aittir. Kullanımı, ISSF’in önceden 

onayını gerektirir. ISSF logosunun tam görünüşü, renk, yazı tipi ve 

kullanımı ile ilgili detaylar ISSF Genel Merkezinden temin edilebilecek 

“ISSF Tüzel Kişiliği ve Yapısı” Kılavuzunda bulunabilir. 
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4.2.3  YAYINLAMA VE DİĞER MEDYA HAKLARI 

 Haklar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir; dahili veya ev 

televizyon alıcılarına veya ileride icat edilebilecek, görüntülerin 

yayılabileceği veya dağıtılabileceği tüm cihazlara görsel imge 

transmisyonu (canlı, banttan, veya önemli anlar; görüntüyle beraber 

herhangi bir ses transmisyonu dahil). Bu tür medya; radyo, önemli anlar 

programları, on-line ve internet hakları, arşiv, haber erişimi ile birlikte mobil 

cihazları da kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. 

 ISSF kendi web sitesini oluşturmuştur; ve ticari ve iletişim imkanları, bu 

kanaldan ve henüz geliştirilmemiş veya icat edilmemişler de dahil tüm 

diğer elektronik cihazlardan, işletecektir. 

4.2.4  PAZARLAMA HAKLARI VE REKLAM VERME KURALLARI 

 Bu kurallar ISSF Şampiyonalarının tüm resmi kısımlarını kapsar (antreman 

ve müsabaka, açılış, kapanış ve madalya törenleri). 

 Pazarlama hakları; bir spor müsabakası için mevcut veya ortaya 

çıkarılabilecek tüm pazarlama, lisans verme ve/veya ticaret haklarını 

kapsar. Bu hakların satılması, reklam verme ve diğer uygun çıkarları da 

kapsar. 

 İşaretler, manşetler, afişler veya diğer materyal üzerindeki sponsor 

işaretleri, sporcuların kıyafetleri ve ekipmanlarında; eğer bu sponsor 

işaretleri burada belirtilen Kurallara uygunsa; poligonlarda ve ISSF 

Şampiyonalarının diğer tesislerinde sergilenebilir. Olimpiyat Oyunları 

esnasında;  işaret, manşet, afiş veya diğer bir şekilde reklam yapılmasına, 

IOC Kuralları gereği, özellikle Olimpik İlkeler Kurallarının Reklam Verme, 

Gösteriler, Propaganda İlkeleri gereğince yetkilendirilmedikçe; izin 

verilmez. Olimpiyat Oyunları için sponsor işaretlerine izin verilmez ve 

çıkartılmalı veya ISSF kalınlık ve sertlik kurallarına uygun olan mümkünse 

aynı materyal ve renkle kapatılmalıdır. 

4.2.5  ALANDA (ON-SITE) REKLAM 

 ISSF Şampiyonalarında poligonlarda reklamlar hedef alanlarına 

sporcuların görüş açılarına müdahale edecek şekilde yerleştirilemez. 

ISSF, Şampiyona poligonları ana girişindeki sponsor işaretleri, resmi 

skorboardlar, resmi skor monitörleri, hedef çerçeveleri ve sırt 

numaralarındaki sponsor işaretlerinin kontrol hakkını saklı tutar. Alandaki 

planlama ve yukarıdaki reklam yerlerinin boyutları için önceden ISSF 

onayı alınması gereklidir. 
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 Uygun olan yerlerin tamamı veya bir kısmı bir (1) reklam ajansına paket 

olarak sözleşmeyle verilebilir. Eğer bir ajans üzerinde karar kılınırsa, 

Genel Sekreter ajansın ismini ve sözleşmenin detaylarını organizasyonu 

yapan ülkenin Üye Federasyonuna ISSF Şampiyonasından veya resmi 

turnuvadan üç (3) ay önce göndermelidir. 

 Diğer tüm müsait reklam alanları organizatörün mülkiyetindedir. 

4.3  SPONSORLUK VE REKLAM VERME 

4.3.1  Sponsorluk bir sporcuya veya organizasyona kontrat tabanlı olarak para, 

mal veya hizmet olarak sağlanan destektir. 

4.3.2  Bu kurallar ISSF nezaretindeki Şampiyona etkinliklerinin tüm resmi 

kısımlarına uygulanır (antreman ve müsabaka, açılış, kapanış ve madalya 

törenleri). 

4.3.3  Bir Ulusal Federasyon ticari bir firma veya organizasyon ile sponsorluk, 

ekipman temini veya reklam kontratına girebilir. 

4.3.4  Bir sporcu ticari bir firma veya organizasyon ile bireysel sponsorluk 

kontratına girebilir. 

4.3.4.1  Bu kontratlar Ulusal Federasyonların ve ISSF’in Kurallarına uyumlu 

olmalıdır. 

4.3.5  Sponsorluk kontratları sporcunun resim, isim veya spor performansının 

kontrat yaptığı ticari firmanın reklamlarında görünmesini yetkilendirebilir. 

4.3.6  Kontrat altında olan bu bireysel sporculara olan ödemeler sporcunun 

kendisine veya Ulusal federasyonuna yapılabilir. 

4.4  SPORCUNUN EKİPMANI, KIYAFETİ, AKSESUARI VE 

AYAKKABILARINDAKİ MARKALAMALAR 

4.4.1  Ticari Marka (Trademark) 

 Ticari marka, bir şirketi veya ürünlerini ve hizmetlerini yasal olarak 

belirleyen ve diğerlerinin sunduklarından ayıran, özgün bir isim, sembol, 

simgesel ifade veya dizayndır. 

4.4.2  Ticari Markalama (Commercial Marking) 

 Ticari markalama, bir ticari markanın veya reklam işaretinin 

müsabakalarda kullanılan bir ekipman, aksesuar, kıyafet ve ayakkabı 

üzerindeki görsel oluşumudur. İki (2) tip ticari markalama mevcuttur: 

4.4.3  Üretici Tanıtıcı (Manufacturer Identification) 

 Üretici kimliği, üreticinin isminin veya ticari markanın, üretici tarafından 

ürünü veya kaynağını tanımlamak maksadıyla ürün üzerinde 

gösterilmesidir. 
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4.4.4  Sponsor Markalaması 

 Sponsor markalaması, ürün üzerinde üretici kimliğinden farklı olan her 

reklam işaretidir. 

 

4.5  ÜRETİCİ TANITICI KURALLARI 

 

4.5.1  ISSF Şampiyonaları için ilave kısıtlamalar 

 Her ekipman parçası/kıyafet/aksesuar başına bir (1) üretici tanıtıcısına 

müsaade edilir. Silah parçaları ekipman parçası olarak değerlendirilir. 

 Gez veya arpacık üzerinde, şapka veya kep üzerinde, atış gözlüğünde ya 

da baş bandındaki göz bantlarında üretici veya sponsor tanıtıcısına izin 

verilmez. IOC Olimpiyat Oyunları için özel kurallar uygular. Detaylar, 

Olimpik İlkelerin Kural 51 ve Yönetmeliğin 4.5.2 Üretici Tanıtıcı 

Ölçüleri’nde yer alır. 

 Üretici Tanıtıcısı aşağıdaki kategorilere bölünebilir: 

 üretici ismi; veya 

 üretici logosu; veya 

 üretici ismi ve üretici logosunun bir kombinasyonu. 

 Üretici Tanıtıcısı aşağıdaki şekilde ölçülecektir: 

 Düzenli Şekiller: Üretici tanıtıcısının dikdörtgen veya kare olarak 

görülmesi durumunda şeklin yüzey alanını hesaplamakta kullanılan 

matematik kuralları uygulanır. 

 Düzensiz Şekiller: Üretici tanıtıcısının düzensiz bir şekil olduğu 

durumlarda tanıtıcı alanının etrafına bir dikdörtgen çizilir ve dikdörtgenin 

yüzey alanını hesaplamakta kullanılan matematik kuralları uygulanır. 

 Birleşik Şekiller: Üretici tanıtıcısının üretici ismi ve logosunu birleştirdiği 

durumlarda, tüm tanıtıcı alanının etrafına bir dikdörtgen çizilir ve 

dikdörtgenin yüzey alanını hesaplamakta kullanılan matematik kuralları 

uygulanır. 
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4.6  SPONSOR MARKALAMALARI İÇİN KURALLAR 

 

4.6.1  Sponsor Markalamaları için Genel Kurallar 

  

 Üretici tanıtıcısı ile ilgili olarak, bir milli takıma sağlanan ekipman veya 

malzeme bu Kurallardaki şartları sağlamalıdır. Çıplak ten üzerinde 

sponsor markalamasına izin verilmemiştir.  

 Antreman ve müsabaka esnasında, sadece sponsor markalamasını 

göstermek maksatlı, müsabaka için kullanılmayan parçalara izin 

verilmemiştir.  

 Antreman ve müsabakalarda burada belirtilen kurallara aykırı olarak, ticari 

markalama taşıyan kıyafet giymiş sporcu resim ve posterlerini içeren 

reklamlara alanda yer verilmez. 

 Sporcu tarafından kullanılan parçaların üzerindeki sponsor markalaması 

ölçü ve görünüşleri Tablo 1’de açıklanmıştır. 

 

4.6.2  Sırt (Başlama) Numaraları 

  

 Sırt (Başlama) Numaraları, tüm müsabıkların aynı şekilde işaretlenmiş 

numaraları kullanmaları kaydıyla, ISSF Şampiyonaları sponsorlarının ticari 

markalamalarını içerebilir. 150 cm² den büyük olmayan bir alan veya sırt 

numarası alanının azami % 25’i genel sponsor markalamasına ayrılabilir.  

 Sırt (Başlama) Numaraları sporcunun ismini, baş harflerini ve ülkesini 

göstermelidir. Harflerin yüksekliği mümkün olduğu kadar yüksek olmalı 

ama 20mm.den az olmamalıdır.  

 Yivsiz Tüfek için, sporcunun ülkesinin IOC kısaltması, Latin harfleri ile ismi 

ve baş harfleri, sporcu dış giysisinin omuz bölgesinin arkasında 

gösterilmelidir (IOC Kısaltması üstte). 
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4.7  KONTROLLAR VE YAPTIRIMLAR 

 Ulusal Federasyonlar, ISSF ile birlikte, ISSF Uygunluk ve Sponsorluk 

Kurallarını uygulamaktan sorumludurlar. Müsabaka Jürileri, müsabaka ve 

antreman alanlarında ekipman ve kıyafet üzerindeki reklamlara ilişkin 

ISSF Kurallarını uygulamaktan sorumludur. 

 İhlal durumunda, Jüri bir sözlü veya yazılı uyarı yapmalıdır. Kurallara 

uymayan bir sporcunun müsabakaya başlamasına veya devam etmesine 

izin verilmemelidir. 

 Müsabaka Jürileri tarafından bu kuralların ihlali ile ilgili verilen kararlar, 

kararı NİHAİ olan Temyiz Jürisine temyiz edilebilir. 

 Eğer bir reklam verici; bir sporcunun isim, unvan veya bireysel fotoğrafını 

bir reklam, açıklama veya malların satışı ile ilgili olarak sporcunun bilgisi 

veya onayı olmadan kullanırsa, sporcu kendi Ulusal Federasyonuna veya 

onları harekete geçirmek için ISSF’e, gerektiği takdirde bahse konu reklam 

verici hakkında yasal işlem başlatmak için vekâlet verebilir. Eğer bahse 

konu sporcu bunu yapmazsa, ISSF durumu sporcunun reklam vericiye 

tam izin verdiği şeklinde değerlendirebilir. 

 

4.8  ONAY 

 Uygunluk Kuralları, ISSF İcra Komitesi tarafından 7 Nisan 2008 Pekin/ 

Çin, 12 Kasım 2012 Acapulco/ Meksika ve 24 Kasım 2013 Münih/ 

Almanya’da değiştirilmiş ve onaylanmıştır. Bunlar ISSF Uygunluk 

Kurallarının daha önceki baskılarının yerine geçmiş ve 1 Ocak 2013’den 

itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 Aşağıdaki kurallar ISSF Uygunluk Kurallarının bir parçasıdır ve IOC web 

sitesinde bulunabilir: 

 Olimpik İlkeler Kural 40 – Uygunluk Kodu- Yönetmelik Madde 40 

 Olimpik İlkeler Kural 41 – Müsabıkların Milliyeti- Yönetmelik Madde 41 

 Olimpik İlkeler Kural 50 – Reklam verme, Gösteriler, Propaganda - 

Yönetmelik Madde 50 
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TABLO 1: Sponsor Markalamaları Özel Kurallar 

Kategori / Parça Uygulanabilir Kural 

Ekipman  

Silahlar 
Silahlar en fazla 2 ticari sponsor markalamasına sahip olabilir. Aynı tip ve aynı boyutta markalama silahın her iki 

yanında yer alabilir. 

Diğer Ekipman 
Tüfek Kayışları, Çök Minderleri, Tüfek Standları, Teleskop Standları, Nişan Dürbünleri, Silah Kılıfları, Atış 

Çantaları, Bavullar ve Çantalar vs.ye hiçbir kısıtlama uygulanmaz. 

Kıyafet 
Uygulanabilir Kural Diğer Kısıtlamalar 

Müsabaka Kıyafeti 

Dış Atıcılık Kıyafeti 

 

(Ceket, Yelek, Gömlek, 

Ter Üstü) 

Ön: Omuz ve orta bölge (gövdenin üst ve orta üçte birleri) 

Azami 5 markalama (3 sponsor, 1 ISSF amblemi ve/veya 1 Ulusal 

Federasyon amblemi) 

Sol tarafın üst kısmı (solak sporcular için 

sağ kısmı) ISSF amblemi için ayrılmıştır. 

Sol tarafın yarısı Ulusal Federasyon 

Amblemi ve/veya Ulusal Federasyon 

bayrağına ayrılmalıdır. 

Arka: Omuz bölgesinde markalama yok (gövdenin üst üçte biri) 

Sporcunun ülkesinin ismi ve IOC 

kısaltması ve/veya Sırt Numarası için 

ayrılmıştır. Eğer bir ülkenin bayrağının 

kullanılması gerekiyorsa IOC 

kısaltmasının soluna (karşıdan bakışa 

göre) yerleştirilmelidir. 

Arka: Orta bölgede markalama yok (gövdenin orta üçte biri) Sadece sırt numarası için ayrılmıştır. 

Ön: Kalça bölgesi (gövdenin alt üçte biri) azami 2 markalama Yoktur 

Arka: Kalça bölgesi (gövdenin alt üçte biri) azami 3 markalama Yoktur 

Kollar: Azami 1 markalama Aynı markalama her iki kolda bulunabilir. 

Pantolonlar, şortlar, ter 

pantolonları vs.nin 

herhangi biri için: 

Pantolon bacakları; 1 markalama 
Aynı markalama her iki bacakta 

bulunabilir. 

Etek 1 markalama Yoktur 
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Resmi Üniformalar 

 

 

Tören Üniformaları 

Uygulanabilir Kural 

 

Resmi tören üniformalarında Ulusal Federasyon 

tarafından belirlenen en fazla (5) sponsorun ismi 

veya ticari markası bulunabilir. 

 

Bir  tören üniforması, protokolün bir amblem ve 

ulusal federasyonun isminin veya kısaltmasının 

kıyafet üzerinde gösterimini gerektirdiği durumlarda, 

sporcu ve takım üyelerinin Şampiyonaların tüm 

resmi kısımlarında giydikleri tüm kıyafetleri içerir. 

Tören üniforması üzerindeki tek bir üretici tanıtıcısı, 

sponsor markalaması sayılmaz. 

Günlük Giyim 

 

Günlük Giyim 

Uygulanabilir Kural 

 

Kısıtlama Yoktur. 

 

Müsabaka veya tören üniforması giyilen bir protokol 

etkinliği hariç, sporcu tarafından müsabaka 

alanlarında giyilen tüm kıyafetleri kapsar. 

Aksesuarlar 

Kemer 

Havlu 

Çoraplar 

Su Şişesi 

Eldivenler 

Gözlük 

Atış Gözlüğü 

Yan Göz Bandı 

Kulak Koruyucu 

Ayakkabı 

Uygulanabilir Kural 

 

 

 

 

Kısıtlama yoktur. 

 

Diğer Kısıtlamalar 

 

 

 

 

Yoktur 

Şapka Ön ve/veya arka sadece ülke – ulusal federasyon 

amblemi, ISSF amblemi veya bir ISSF 

organizatörünün amblemi 

 

Yoktur 

Gez / Arpacık Göz Bandı Sponsor markalaması yok  
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SPONSOR MARKALAMALARI (HEPSİ) 

Dış Giyimin ÖN kısmı (sağ elli bir atıcı için gösterilmiştir) 

ÖLÇÜ SINIRLAMASI YOKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR MARKALAMALARI  

YİVSİZ TÜFEK HARİÇ HEPSİ 

Dış Giyimin ARKA kısmı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN VE ARKA 
Sadece ülke – ulusal federasyon 
amblemi, ISSF amblemi veya bir ISSF 
müsabaka organizatörünün logosu 

YANLAR 
Kısıtlama yoktur 

Azami 5 markalama 
1 ISSF amblemi 

1 Ulusal Federasyon 
amblemi 

+ 3 Sponsor 

KOLLAR 
1 Markalama 

Aynı markalama 
her iki kolda 
bulunabilir. 

PANTOLON 
1 Markalama 

Aynı markalama her iki 

bacakta bulunabilir. 
 

Azami 2 
markalama 

Üst 

Orta 

Alt 

Üst 

Orta 

Alt 

G B R 
SMITH T. 

1038 

Bu alan sadece 
Sırt Numarasına 

ayrılmıştır 

Organizasyon 
KomitesiSponsorlarınınn logo 

veya yazısınaSırt Numarası 
üzerinde müsaade edilmiştir.  

 

IOC Kısaltması 

5 x 10 cm 

Azami 3 markalama 
(ölçü sınırlaması yok) 

 

Soyadı + İlk ismin  

baş harfi 
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SPONSOR MARKALAMALARI  

SADECE YİVSİZ TÜFEK 

Dış Giyimin ARKA kısmı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üst 

Orta 

Alt 

G B R 
SMITH T. 

1038 

Bu alan sadece 
Sırt Numarasına 

ayrılmıştır 

Organizasyon 
KomitesiSponsorlarınınn logo 

veya yazısınaSırt Numarası 
üzerinde müsaade edilmiştir.  

 

IOC Kısaltması 

5 x 10 cm 

Azami 3 markalama 
(ölçü sınırlaması yok) 

 

Soyadı + İlk ismin  

baş harfi 

Ulusal Bayrak 
(eğer kullanılırsa) 

5 x 10 cm 

G B R 

SMITH T. 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) 
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GİRİŞ 

Önsöz 

 Bu Anti-Doping Kuralları, sporun hangi koşullar altında yapılacağını belirten 

spor kurallarıdır. Bu kurallar Anti-Doping prensiplerini küresel çapta ve harmonize 

şekilde yaygınlaştırmayı hedefler, bu kuralların kriminal ve medeni kanunlardan farklı 

bir doğası vardır ve kriminal ve medeni takibata konu olabilecek herhangi bir ulusal 

gereksinim ve yasal standarda yönelik olması veya bunlarla sınırlanması 

amaçlanmamıştır. Bir davanın olgularını ve hukukunu gözden geçirirken; tüm 

mahkemeler, tahkim kurulları ve diğer yargılama organları, Prensiplerin 

uygulanmasında Anti-Doping Kurallarının farklı doğasını; ve bu kuralların dürüst 

sporu korumak ve kollamak için dünyada geniş bir spektrumdaki paydaşlar arasında 

bir fikir birliğini temsil ettiğini göz önünde bulundurmalı ve bu duruma saygı 

göstermelidir. 

 İlk Anti-Doping Kuralları, UIT’nin 30 Ekim 1982 tarihinde Caracas, 

Venezüela’da yapılan olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş ve o tarihten bu yana 

İdari Konsey kararları tarafından ihtiyaç duyulduğu ve gerektiği şekilde modifiye 

edilmiştir. Bu Anti-Doping Kuralları bu yüzden ISSF’in Dünya Anti-Doping Prensipleri 

(the Code: Kod) çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde kabul edilmiş ve 

uygulanmıştır; ve bunlar ISSF’in atıcılık sporunda dopingin ortadan kaldırılması için 

gösterdiği sürekli çabayı daha da ileri taşımıştır.  

 “Kod” ve ISSF Anti-Doping Kuralları için temel gerekçe 

 Anti-Doping programları spor için gerçekten değerli olanı arar ve korur. Bu 

gerçek değer çoğu zaman “sporun ruhu” olarak anılır.  Bireyin doğal yeteneklerini 

kullanarak adanmış yetkinlik yoluyla insan mükemmelliğine ulaşmasının arayışı, 

Olimpizmin özüdür.  Bu bizim oyunu doğru oynama yöntemimizdir. Sporun ruhu; 

insan ruhunun, vücudunun ve aklının kutlanmasıdır, ve sporun içinde ve spor yoluyla 

bulduğumuz değerlerde yansıtılmıştır, ve aşağıdakileri içerir: 

 Etik, fair play ve dürüstlük 

  Sağlık 

  Performansta mükemmellik 

 Karakter ve eğitim 

 Eğlence ve neşe 

 Takım çalışması 

 Kararlılık ve kendini adama 

 Kurallara ve kanunlara uymak 

 Kendine ve diğer katılımcılara saygı 

 Cesaret 

 Müştereklik ve dayanışma 

Doping sporun ruhuna temelden aykırıdır. 

ISSF ve her Üye Federasyonu (Ulusal Federasyonlar) atıcılık sporunda Yasaklanmış 

Madde ve Metodların istemli veya istemsiz olarak kullanımının engellenmesine 

kendini adamıştır, ve sporun ruhunu korumak maksadıyla kendi imkanları ile ve 

birbirleriyle, diğer “Kod” İmza sahipleriyle ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile 

işbirliği içerisinde; dopingsiz spor için bilgi ve eğitim programlarını tüm seviyelerde 

planlayacak, uygulayacak, değerlendirecek ve gözlemleyeceklerdir. 
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Kapsam 

 

Bu Anti-Doping Kuralları ISSF ve onun Ulusal Federasyonları için geçerlidir. Bu Anti-

Doping Kuralları aynı zamanda; ISSF’e veya onun Ulusal Federasyonlarına üyelik 

veya bunların turnuvaları, yarışmaları veya müsabakalarına katılım koşulu olarak; 

kurallara bağlı olmayı kabul etmiş, bu kuralların uygulanması yetkisini ISSF’e vermiş 

ve Madde 8 ve Madde 13’de belirtilen yargılama makamlarının yargı yetkisine bu 

Anti-doping Kuralları altında yer alan davaları ve temyizleri görüşme ve karara 

bağlama yetkisini devretmiş kabul edilen aşağıdaki Sporcular, Sporcu Destek 

Personeli ile diğer kişileri kapsar.  

 

a. ISSF veya herhangi bir Ulusal Federasyonun üyeleri ile herhangi bir Ulusal 

Federasyonun bağlısı veya üyesi bir organizasyonun (herhangi bir kulüp, 

takım, dernek veya lig dahil) üyesi olan tüm Sporcular ve Sporcu Destek 

Personeli. 

 

b. ISSF Tüzüğünün Ek – A’sı gereğince organize edilen, toplanan, 

yetkilendirilen, tanınan veya düzenlenen herhangi bir uluslararası, kıtasal, 

bölgesel veya ulusal bir atıcılık sporu etkinliği veya müsabakasında 

(bundan sonra ISSF “Etkinliği” olarak anılacaktır) yarışan, katılan veya 

sorumluluk alan Ulusal Federasyonlar, Sporcular ve tüm bireyler. 

 

c. Bir akreditasyon, lisans veya diğer kontrat düzenlemesi veya başka bir 

düzenleme neticesinde ISSF’in veya bir Ulusal Federasyonun veya 

herhangi bir üyenin veya bir Ulusal Federasyonun bağlısı organizasyonun 

(herhangi bir kulüp, takım, dernek veya lig dahil) antidoping amaçlı yargı 

yetkisine tabi olan, diğer herhangi bir Sporcu veya Sporcu Destek 

Personeli; 

 

Anti-Doping Kuralları ile bağlı olan ve bu kurallara uyması gereken yukarıda belirtilen 

Sporcu havuzundan aşağıdaki Sporcular bu Anti-Doping Kuralları maksadıyla 

Uluslararası Seviye Sporcu olarak değerlendirilecektir ve bu nedenle bahse konu 

Sporculara, Uluslararası Sporculara uygulanacak Anti-Doping Kurallarının özel 

hükümleri (Teste ilişkin ama aynı zamanda TUE’ye (Tedavi Maksatlı Kullanım 

İstisnası: Therapeutic Use Exemption) ilişkin, nerede olduğu bilgisi, sonuçların 

yönetimi, ve temyiz) uygulanacaktır: 

 

 Bir ISSF Kimliği taşıyan tüm Sporcular, ve 

 Bir ISSF Turnuvasında veya bir Büyük Çaplı Turnuva Organizatörü’nün 

Turnuvasında yarışmak için kalifiye olan veya yarışma niyetinde olan tüm 

Sporcular. 
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MADDE 1  DOPİNGİN TANIMI 

 Doping, bu Anti-Doping kurallarının Madde 2.1 ve Madde 2.10 da belirtilen 

antidoping ihlallerinden biri veya birden fazlasının gerçekleşmesi olarak 

tanımlanır. 

MADDE 2  ANTİ-DOPİNG KURAL İHLALLERİ 

 Madde 2’nin amacı hangi şartlar ve faaliyetlerin anti-doping kural ihlali 

oluşturduğunu belirlemektir. Doping davalarındaki duruşmalar bu özel 

kuralların bir veya birden fazlasının ihlal edildiği iddiası ile görülür. 

 Sporcular ve diğer Kişiler neyin anti-doping kural ihlali oluşturduğunu ve 

Yasaklanmış Listesi’nde içerilen maddeleri ve metodları bilmekten 

sorumludur. 

 Aşağıdakiler anti-doping kural ihlali oluşturur:  

2.1  Bir Sporcunun Örneğinde bir Yasaklanmış Madde veya onun Metabolitleri 

veya Marker’larının bulunması. 

2.1.1  Vücuduna hiçbir Yasaklanmış Maddenin girmediğinden emin olmak her 

Sporcunun kendi görevidir. Sporcular, Örneklerinde bulunan herhangi bir 

Yasaklanmış Madde veya onun Metaboliti veya Marker’inden sorumludur. 

Bundan dolayı Madde 2.1’e göre bir anti-doping kural ihlali oluşturması için 

Sporcu tarafından niyet, hata, ihmal veya bilerek kullanmanın ispatı 

gerekmez.  

2.1.2  Madde 2.1’e göre bir anti-doping kural ihlaline ilişkin yeterli kanıt aşağıdaki 

bulgulardan herhangi biriyle oluşur: Yasaklanmış Madde veya onun 

Metaboliti veya Markerinin Sporcunun A Örneğinde bulunması durumunda 

Sporcunun B Örneği analizinden vazgeçmesi halinde B Örneği analiz 

edilmediğinde; veya B Örneği analiz edildiğinde B Örneğinin analizi 

Yasaklanmış Madde veya onun Metaboliti veya Markerinin bulunduğu 

yönündeki Sporcunun A Örneği analizini doğrularsa; veya Sporcunun B 

Örneği iki şişeye ayrıldığı durumda ikinci şişenin analizi birinci şişede 

Yasaklanmış Madde veya onun Metaboliti veya Markerinin bulunduğunu 

doğrularsa. 

2.1.3  Yasaklanmışlar Listesinde, bir miktar eşiğinin, özellikle belirtilmiş olması 

hali hariç, Yasaklanmış Madde veya onun Metaboliti veya Markerinin 

herhangi bir miktarda Sporcunun Örneğinde varlığı bir anti-doping kural 

ihlali oluşturur. 

2.1.4  Madde 2.1 genel kuralına bir istisna olarak, Yasaklanmışlar Listesi veya 

Uluslararası Standartlar, endojen olarak üretilebilen Yasaklanmış 

Maddeler için özel kriterler oluşturabilirler. 
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2.2  Yasaklanmış Maddenin veya Yasaklanmış Metodun bir Sporcu 

Tarafından Kullanılması veya Kullanma Girişimi  

2.2.1  Vücuduna hiçbir Yasaklanmış Maddenin girmediğinden ve hiçbir 

Yasaklanmış Metodun kullanılmadığından emin olmak her Sporcunun 

kendi görevidir.  Bundan dolayı Yasaklanmış bir Madde veya Yasaklanmış 

bir Metod kullanımından dolayı bir anti-doping kural ihlali oluşması için 

Sporcu tarafından niyet, hata, ihmal veya bilerek kullanmanın ispatı 

gerekmez.  

2.2.2  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun kullanımı veya kullanma 

girişiminin başarılı veya başarısız olması önemli değildir. Yasaklanmış 

Madde veya Yasaklanmış Metodun kullanılmış olması veya kullanma 

girişiminde bulunulması bir anti-doping kural ihlali oluşması için yeterlidir. 

2.3  Örnek Alınmasından Kaçınmak, Reddetmek veya Uymamak 

 Bu Anti-Doping Kurallarında veya uygulanabilir diğer anti-doping 

kurallarında yetkilendirildiği şekilde tebliğ edildikten sonra örnek 

alınmasından kaçınmak, veya zorlayıcı gerekçe olmadan örnek alınmasını 

reddetmek veya uymamak. 

2.4  Bulunma Kusuru (Whereabouts Failure) 

 Kayıtlı Test Havuzundan bir Sporcunun oniki (12) aylık bir periyodda 

Uluslararası Test ve Soruşturma Standartlarına göre üç kaçırılmış test 

ve/veya dosyalama hatasının her kombinasyonu. 

2.5  Doping Kontrolünün herhangi bir kısmında Hile (Tampering) veya 

Hile Girişimi (Attempted Tampering) 

 Doping Kontrol sürecini sekteye uğratan ama Yasaklanmış Metodlar 

tanımına dâhil edilemeyecek davranış. Tahrif, sınırlama olmaksızın, bir 

Doping Kontrol görevlisine bilinçli olarak müdahale etmek veya müdahale 

girişiminde bulunmak, bir Anti-Doping Organizasyonuna hileli bilgi vermek, 

veya potansiyel bir tanığı korkutmak veya korkutma girişiminde bulunmak. 

2.6  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Bulundurulması 

2.6.1  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Müsabaka İçi bir Sporcu 

tarafından bulundurulması veya, Müsabaka Dışında bulundurulması yasak 

olan Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun, Madde 4.4 

gereğince bulundurmanın Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnası (TUE: 

Therapeutic Use Exemption) kapsamında olması veya başka bir kabul 

edilebilir gerekçe olması durumu hariç, Müsabaka Dışı bir Sporcu 

tarafından bulundurulması. 

 2.6.2  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Müsabaka İçi bir Sporcu 

Destek Personeli tarafından bulundurulması veya, Müsabaka Dışında bir 

Sporcu, Müsabaka veya Antremanla bağlantılı olarak bulundurulması 

yasak olan Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun, Madde 4.4 

gereğince bulundurmanın Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnası (TUE: 

Therapeutic Use Exemption) kapsamında olması veya başka bir kabul 

edilebilir gerekçe olması durumu hariç, Müsabaka Dışı bir Sporcu Destek 

Personeli tarafından bulundurulması. 
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2.7  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Ticareti veya Ticaret 

Girişimi 

2.8  Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Müsabaka İçi bir 

Sporcuya uygulanması veya uygulanma girişimi veya, Müsabaka Dışında 

bulundurulması yasak olan Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış 

Metodun Müsabaka Dışı bir Sporcuya uygulanması veya uygulanma 

girişimi. 

2.9  Suç Ortaklığı 

 Bir anti-doping kural ihlali ile ilgili olarak yardımcı olmak, cesaretlendirmek, 

desteklemek, azmettirmek, gizlice anlaşmak, örtbas etmek veya başka bir 

tip bilinçli suç ortaklığı; Başka bir kişi tarafından Madde 10.12.1 anti-

doping kural ihlal girişimi veya ihlali. 

2.10  Yasaklanmış İşbirliği 

 Profesyonel veya sporla ilgili bir kapasiteye ilişkin olarak bir Anti Doping 

Organizasyonunun otoritesi altında olan bir Sporcu veya diğer Kişinin, 

aşağıdaki herhangi bir Sporcu Destek Personeli ile işbirliği: 

2.10.1  Bir Anti Doping Organizasyonunun otoritesi altında ise ve bir Hak 

Mahrumiyeti (ineligibilty) periyodunda ise; veya 

2.10.2  Bir Anti Doping Organizasyonunun otoritesi altında değil ise ve Kod’a 

uygun olarak bir sonuçların yönetimi sürecinde Hak Mahrumiyeti Cezası 

verilmediyse, eğer Kod uyumlu kurallar bu “Kişi”ye uygulanabilir ise, anti-

doping kural ihlali oluşturan bir uygulamaya katıldığı yönünde kriminal, 

disiplinsel veya profesyonel işlemle hakkında hüküm kurulduysa veya 

içinde bulunduysa. Bu “Kişi”nin diskalifiye durumu kriminal, disiplinsel veya 

profesyonel karardan veya kriminal, disiplinsel veya profesyonel yaptırım 

süresince, 6 yıla kadar yürürlükte olacaktır; veya 

2.10.3  Madde 2.10.1 veya 2.10.2’de tanımlanan bir birey için paravan veya aracı 

olarak çalışıyorsa; 

 Bu hükmün uygulanabilmesi için, Sporcu veya Bireyin kendileri üzerinde 

yargı yetkisi olan bir Anti-Doping Organizasyonu, veya WADA tarafından 

Sporcu Destek Personelinin diskalifiye durumu ve Sporcu veya diğer 

Kişinin makul bir şekilde işbirliğinden kaçınması için yasaklanmış 

işbirliğinin potansiyel sonuçları hakkında yazılı olarak uyarılmış olmaları 

gerekir. Anti-Doping Organizasyonu aynı zamanda Sporcu veya diğer 

Kişiye yapılan uyarının konusu olan Sporcu Destek Personeline, 15 gün 

içerisinde, Anti-Doping Organizasyonunun karşısına çıkıp Madde 2.10.1 

ve 2.10.2’de belirtilen kriterlerin kendisi için geçerli olmadığını 

açıklayabileceğini bildirmek için makul gayreti gösterecektir. (Madde 18’e 

karşın, bu Madde Sporcu Destek Personelinin diskalifiye uygulamasının 

Madde 21.7’de belirtilen geçerlilik tarihinden önce olması halinde de 

geçerlidir). 
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 Madde 2.10.1 veya 2.10.2’de açıklanan Sporcu Destek Personeli ile 

herhangi bir işbirliğinin profesyonel veya sporla ilgili bir yetenek 

konusunda olmaması Sporcunun veya diğer Kişi’nin sorumluluğudur. 

 Madde 2.10.1, 2.10.2 veya 2.10.3’deki kriterlere uyan Sporcu Destek 

Personelinden haberdar olan Anti-Doping Organizasyonları, bu bilgiyi 

WADA’ya gönderecektir. 

MADDE 3  DOPİNGİN İSPATI 

3.1  İspat Sorumluluğu ve Standartları 

 ISSF bir anti-doping kural ihlali oluştuğunun kanıtlama sorumluluğunu 

taşır. ISSF’in bir anti-doping kural ihlalin oluştuğu yönündeki kanıtının 

standardı, iddianın ciddiyetini dikkate alacak olan duruşma heyetini 

rahatlıkla tatmin edecek nitelikte olmalıdır. Bu kanıt standardı, tüm 

davalarda sadece bir olasılık dengesinden büyük ama makul şüphenin 

ötesindeki bir kanıttan daha küçüktür. Bu Anti-Doping Kurallarının, bir 

varsayımı çürütme veya belirli şartları veya koşulları oluşturmak için 

kanıtlama sorumluluğunu bir anti-doping kural ihlali yaptığı öne sürülen 

Sporcu veya diğer Kişiye yüklemesi halinde, kanı standardı bir olasılık 

dengesi olacaktır. 

3.2  Gerçekleri ve Varsayımları Oluşturma Metodları 

 Anti-Doping kural ihlallerine ilişkin gerçekler, itiraflar dahil, her güvenilir 

yolla elde edilebilir. Aşağıdaki kanıt kuralları tüm doping davalarına 

uygulanabilir: 

3.2.1  İlgili bilimsel topluluk içerisinde görüşüldükten sonra ve hakem denetimi 

(peer review) yapıldıktan sonra, WADA tarafından onaylanmış analitik 

metodlar ve düşünce sınırlamaları, bilimsel olarak geçerli varsayılır. Bu 

bilimsel geçerlilik varsayımını çürütmek isteyen her Sporcu veya diğer Kişi 

itirazdan önce bir koşul olarak, WADA’yı itirazdan ve itirazın mahiyetinden 

haberdar edecektir. CAS kendi inisiyatifinde olmak üzere WADA’ya böyle 

bir itiraz bilgisini verebilir. WADA’nın talebi üzerine, CAS heyeti itirazın 

değerlendirilmesinde yardımcı olmak üzere uygun bir bilimsel uzmanı 

atayacaktır. WADA’nın böyle bir bildiriyi ve CAS dosyasını almasından 

itibaren 10 gün içinde taraf olarak müdahil olma, mahkeme fahri müşaviri 

(amicus curiae) olma veya bunların dışında böyle bir işlem için delil 

sunabilir. 

3.2.2  WADA- akredite laboratuarları ve WADA tarafından onaylanan diğer 

laboratuarların Örnek analizi ve gözlem işlemlerini Laboratuarlar için 

Uluslararası Standart gereğince yerine getirdiği farz edilir. Sporcu veya 

diğer Kişi bu varsayımı, Laboratuarlar için Uluslararası Standarttan sapma 

sonucu Olumsuz Analitik Bulgu oluşması nedeniyle çürütebilir. Eğer 

Sporcu veya diğer Kişi Laboratuarlar için Uluslararası Standarttan sapma 

sonucu Olumsuz Analitik Bulgu oluşması nedeniyle önceki varsayımı 

çürütürse, bu sapmanın Olumsuz Analitik Bulgu oluşturmadığını 

kanıtlamak ISSF’in sorumluluğudur. 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -145- 

 

3.2.3  Bir Olumsuz Analitik Bulgu’ya veya diğer anti-doping kural ihlaline neden 

olmayan başka herhangi bir Uluslararası Standarttan veya diğer 

antidoping kurallarından veya Kod’da belirtilen politika veya bu Anti-

Doping Kurallarından sapmalar böyle bir kanıt veya sonucu geçersiz 

kılmayacaktır. Eğer bir Sporcu veya diğer bir Kişi, bir Olumsuz Analitik 

Bulgu veya diğer bir anti-doping kural ihlaline dayanan, sonuç olarak bir 

anti-doping kural ihlaline neden olacak şekilde diğer bir Uluslararası 

Standarttan veya diğer antidoping kurallarından veya politikalarından 

ayrılırsa, bu durumda ISSF bu sapmanın Olumsuz Analitik Bulgu’ya veya 

anti-doping kural ihlalinin olgusal temeline neden olmadığını ispatlamak 

durumundadır. 

3.2.4  Sporcu veya diğer Kişi’nin kararın doğal hukukun prensiplerine aykırı 

olduğunu ispatlaması dışında, bir mahkeme veya yargılamaya yetkili bir 

profesyonel disiplin kurulu kararıyla oluşan, karar bekleyen bir temyiz 

konusu olmayan olgular, hakkında karar verilen Sporcu veya diğer Kişi için 

çürütülemez kanıt oluşturacaktır. 

3.2.5  Bir anti-doping kural ihlali hakkındaki duruşmada, duruşma heyeti, 

duruşmada hazır bulunması ve duruşma heyetinin veya ISSF’in sorularını 

cevaplaması (duruşma heyeti tarafından belirtildiği şekilde şahsi olarak 

veya telefonla) konusunda duruşmadan yeterli bir süre önce yapılan talebi 

reddeden bir anti-doping kural ihlali yaptığı öne sürülen Sporcu veya diğer 

Kişi hakkında, olumsuz bir çıkarımda bulunabilir 

MADDE 4  YASAKLANMIŞLAR LİSTESİ 

4.1  Yasaklanmışlar Listesinin Dahil edilmesi 

 Kod’un Madde 4.1’inde açıklanan, WADA tarafından yayımlanan ve 

gözden geçirilenYasaklanmışlar Listesi bu Anti-Doping Kurallarına dahil 

edilmiştir. 

4.2  Yasaklanmışlar Listesinde belirtilen Yasaklanmış Maddeler ve 

Yasaklanmış Metodlar 

4.2.1  Yasaklanmış Maddeler ve Yasaklanmış Metodlar 

 Yasaklanmışlar Listesinde ve/veya bir revizyonunda aksi belirtilmedikçe, 

Yasaklanmışlar Listesi ve revizyonları bu Ant-Doping Kuralları 

çerçevesinde, ISSF veya onun Ulusal Federasyonları tarafından herhangi 

bir ilave işlem gerektirmeden, WADA tarafından yayınlamasını müteakip 

üç ay sonra yürürlüğe girer. Tüm Sporcular ve diğer Kişiler yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren başka bir formalite gerekmedenYasaklanmışlar 

Listesi ile sonraki her revizyonuna tabidir. Yasaklanmışlar Listesinin en 

son versiyonu ve sonraki revizyonları hakkında bilgi sahibi olmak her 

Sporcu veya diğer Kişi’nin kendi sorumluluğudur. 
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4.2.2  Belirlenmiş Maddeler 

 Madde 10’un uygulanması amacıyla, Yasaklanmışlar Listesinde belirtildiği 

şekilde anabolik madde ve hormonlar ile uyarıcılar ve hormon 

antagonistleri ve düzenleyiciler sınıfında yer alan maddeler dışında, tüm 

Yasaklanmış Maddeler, Belirlenmiş Maddeler olmalıdır. Atıcılık sporunda 

beta blokerlerin müsabaka içi ve müsabaka dışı kullanımı yasaklanmıştır. 

Belirlenmiş Maddeler kategorisi Yasaklanmış Metodları kapsamaz. 

4.3  Yasaklanmışlar Listesi üzerine WADA Değerlendirmesi 

 Yasaklanmışlar Listesinde yer alacak Yasaklanmış Maddeler ve 

Yasaklanmış Metodlar, Yasaklanmışlar Listesindeki maddelerin 

kategorilere sınıflandırılması, ve bir maddenin her zaman veya sadece 

müsabaka içi yasaklı olması için WADA değerlendirmesi nihaidir; ve bir 

Sporcunun veya diğer Kişinin maddenin veya metodun bir maskeleme 

maddesi (masking agent) olmadığı veya performansı artırma potansiyeli 

olmadığı, bir sağlık riski oluşturmadığı veya sporun ruhunu ihlal 

etmediğine dair bir itirazına tabi değildir. 

4.3.1. Alkol, atıcılık sporunda yasaklanmış olarak Yasaklanmışlar Listesinde yer 

almaz. Ancak alkol Sporcuların sağlığı için tehlikelidir, ve daha önemlisi 

atış poligonunda yanlış kullanımı ciddi bir emniyet riski oluşturabilir. Alkolle 

veya başka bir uyuşturucu madde ile sarhoşluk belirtileri gösteren bir 

Sporcunun atış poligonundan derhal çıkarılması gerekir. Bu konuda karar 

verebilmek için bir nefes analizörü ve/veya psikomotor testleri kullanılabilir. 

4.4  Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları (Therapeutic Use 

Exemptions:TUEs) 

4.4.1  Yasaklanmış Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya Markerlerinin 

bulunması, ve/veya Kullanımı veya Kullanma Girişimi, Yasaklanmış 

Maddenin veya Yasaklanmış Metodun Bulundurulması veya Uygulanması 

veya Uygulama Girişimi; eğer Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım 

İstisnaları Standardına göre verilmiş bir TUE’ye uygunsa, antidoping kural 

ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. 

4.4.2  Eğer Uluslararası Seviye bir Sporcu tedavi maksadıyla Yasaklanmış 

Madde veya Yasaklanmış Metod kullanıyorsa: 

4.4.2.1  Sporcunun söz konusu madde veya metod için kendi Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından verilmiş bir TUE’si olduğu durumda, bu TUE 

uluslararası seviye müsabakada otomatik olarak geçerli olmayacaktır. 

Ancak Sporcu, Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardı 

Madde 7 gereğince TUE’nin tanınması için ISSF’e başvurabilir. Eğer bu 

TUE Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardında 

belirtilen kriterleri karşılıyorsa, ISSF uluslararası seviye müsabakalar için 

de tanıyacaktır. Eğer ISSF, TUE’nin belirtilen kriterleri karşılamadığını 

değerlendirirse ve tanımayı reddederse, Sporcuyu ve onun Ulusal Anti-

Doping Organizasyonunu nedenleriyle birlikte derhal haberdar edecektir. 
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 Bu haberin alınmasından sonra Sporcu ve Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu’nun Madde 4.4.6 gereğince konuyu WADA’ya gözden 

geçirilmek üzere göndermek için 21 gün süresi olacaktır. Eğer konu 

gözden geçirilmek üzere WADA’ya gönderilirse, WADA kararı beklenirken 

TUE, ulusal seviye müsabaka ve müsabaka dışı testler için geçerli olacak, 

ancak uluslararası seviye müsabakada geçerli olmayacaktır. Eğer konu 

gözden geçirilmek üzere WADA’ya gönderilmezse; TUE, 21 günlük 

gözden geçirme süresi sonunda her türlü maksat için geçersiz olacaktır. 

4.4.2.2  Sporcunun söz konusu madde veya metod için kendi Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından verilmiş bir TUE’si olmadığı durumda, Sporcu 

Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardında belirtilen 

süreç çerçevesinde TUE almak için direkt olarak ISSF’e başvurmalıdır. 

Eğer ISSF Sporcunun başvurusunu reddederse Sporcuyu nedenleriyle 

birlikte derhal bilgilendirmelidir. Eğer ISSF Sporcunun başvurusunu 

onaylarsa, sadece Sporcuyu değil, onun Ulusal Federasyonunu ve/veya 

Anti-Doping Organizasyonu’nu da bilgilendirecektir. Eğer Ulusal 

Federasyon ve/veya Anti-Doping Organizasyonu onaylanan TUE’nin 

Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardında belirtilen 

kriterleri karşılamadığını değerlendirirse, Madde 4.4.6 gereğince konuyu 

gözden geçirilmek üzere WADA’ya göndermek için bilgilendirmeden sonra 

21 gün süresi vardır. Eğer konu gözden geçirilmek üzere WADA’ya 

gönderilirse, WADA kararı beklenirken TUE, uluslararası seviye müsabaka 

ve müsabaka dışı testler için geçerli olacaktır. (ancak ulusal seviye 

müsabakada geçerli olmayacaktır). Eğer Ulusal Federasyon veya Anti-

Doping Kuruluşu konuyu gözden geçirilmek üzere WADA’ya 

göndermezse; ISSF tarafından onaylanan TUE, 21 günlük gözden 

geçirme süresi sonunda ulusal seviye müsabaka için de geçerli olacaktır. 

4.4.3  Eğer ISSF uluslararası seviye sporcu olmayan bir Sporcuyu test için 

seçerse, o sporcu için kendi Ulusal Anti-Doping Organizasyonu tarafından 

verilmiş bir TUE’yi tanıyacaktır. Eğer ISSF ne uluslararası seviye ne de 

ulusal seviye olmayan bir Sporcuyu test için seçerse, Sporcunun tedavi 

maksatlı olarak kullandığı Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metod 

için geriye dönük TUE başvurusuna izin verecektir. 

4.4.4  ISSF’e bir TUE verilmesi veya tanınması için başvuru, ihtiyaç ortaya çıkar 

çıkmaz ve her durumda (acil ve istisnai durumlar veya Uluslararası Tedavi 

Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardı Madde 4.3’de belirtilen durumlar 

dışında) Sporcunun bir sonraki Uluslararası Turnuva veya 

Müsabakasından en az 30 gün önce yapılmalıdır. 
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4.4.4.1  Acil ve istisnai durumlar veya Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım 

İstisnaları Standardı Madde 4.3’de belirtilen durumlarda, Sporcu kendisinin 

ulusal seviye TUE’sini Uluslararası Turnuva veya Müsabakada 

yarışmadan 30 günlük süreden önce ISSF’e beyan etmezse ve/veya ISSF 

21 günlük süre içerisinde TUE’yi tanıdığını Sporcuya beyan edinceye 

kadar TUE Uluslararası Turnuvalarda veya Müsabakalarda geçerli 

olmayacak; ve ISSF’in organize ettiği veya yetkilendirdiği müsabaka içi 

veya müsabaka dışı icra edilen bir pozitif doping kontrolünde Sporcunun 

tanınmamış TUE gereğince kullandığı madde tespit edildiğinde bu durum 

bir anti-doping kural ihlali kabul edilecek ve tüm sonuçları ile birlikte işlem 

görecektir. 

4.4.4.2  ISSF, TUE başvurularını kabul etme ve tanıma maksadıyla bir heyet 

atayacaktır (TUE Komitesi). TUE Komitesi, Uluslararası Tedavi Maksatlı 

Kullanım İstisnaları Standardının ilgili hükümleri gereğince başvuruyu ivedi 

olarak değerlendirip karara bağlayacaktır. Bu komitenin kararı ISSF’in 

nihai kararı olacak ve Uluslararası Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları 

Standardına göre WADA’ya, ADAMS kanalıyla Sporcunun Ulusal Anti-

Doping Organizasyonu dahil diğer ilgili Anti-Doping Organizasyonlarına 

rapor edilecektir. 

4.4.5  Bir TUE’nin Geçerliliğini Yitirmesi, İptal Edilmesi, Geri Çekilmesi veya 

Bozulması 

4.4.5.1  Bu Anti-Doping Kurallarına uygun olarak verilen bir TUE: (a) başka bir 

ikaza veya formaliteye gerek olmaksızın onaylandığı dönemin sona ermesi 

ile geçerliliğini otomatik olarak yitirir; (b) TUE Komitesinin onay esnasında 

ortaya koyduğu herhangi bir gereklilik veya koşulun Sporcu tarafından 

derhal uygulanmaması halinde iptal edilebilir; (c) bir TUE’nin onaylanması 

için gerekli kriterlerin karşılanmadığının sonradan değerlendirilmesi 

halinde TUE Komitesi tarafından geri çekilebilir; (d) WADA tarafından 

gözden geçirilmesi sonrası veya bir temyiz ile bozulabilir. 

4.4.5.2  Böyle bir durumda, Sporcu, TUE’nin geçerliliğini yitirdiği, iptal edildiği, geri 

çekildiği veya bozulduğu tarihten önce TUE’ye uygun olarak Kullandığı 

veya Bulundurduğu veya Uyguladığı bir Yasaklanmış Madde veya 

Yasaklanmış Metoddan dolayı herhangi bir “Sonuca” maruz 

kalmayacaktır. Herhangi bir sonradan belirlenen Olumsuz Analitik Bulguya 

ilişkin Madde 7.2’ye uygun olarak yapılan gözden geçirmede, söz konusu 

bulgunun Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun o günden önce 

kullanıldığına dair değerlendirme de dahil edilecektir, böyle bir durumda 

anti-doping kural ihlali olduğu iddia edilemez. 
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4.4.6  TUE Kararlarının Gözden Geçirilmesi ve Temyizi 

4.4.6.1  WADA, Sporcu veya Sporcunun Ulusal Anti-Doping Organizasyonu 

tarafından WADA’ya başvurulduğunda ISSF’in Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından verilmiş bir TUE’yi tanımama kararı verdiği her 

durumda, kararı gözden geçirecektir. İlave olarak WADA, Sporcunun 

Ulusal Anti-Doping Organizasyonu tarafından başvurulduğunda ISSF’in 

onayladığı bir TUE kararını da gözden geçirecektir. WADA, etkilenenlerin 

talebi üzerine veya kendi inisiyatifiyle herhangi bir zamanda herhangi bir 

TUE kararını gözden geçirebilir. Eğer gözden geçirilen karar Uluslararası 

Tedavi Maksatlı Kullanım İstisnaları Standardının kriterlerini karşılıyorsa, 

WADA buna müdahale etmeyecektir. Eğer TUE kararı, bu kriterleri 

karşılamıyorsa WADA bunu bozacaktır. 

4.4.6.2  WADA tarafından gözden geçirilmeyen veya gözden geçirme sonrası 

bozulmayan herhangi bir ISSF TUE kararı (veya ISSF tarafından 

başvuruyu değerlendirmesi kararlaştırılan bir Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu kararı), Sporcu veya Sporcunun Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından Madde 13 gereğince sadece CAS’ta temyiz 

edebilir. 

4.4.6.3  WADA tarafından verilen bir TUE bozma kararı, Sporcu, Ulusal Anti-

Doping Organizasyonu ve/veya ISSF tarafından Madde 13 gereğince 

sadece CAS’ta temyiz edebilir. 

4.4.6.4  Bir TUE verilmesi veya tanınması veya bir TUE kararının gözden 

geçirilmesi için makul bir süre içerisinde uygun bir şekilde hazırlanmış bir 

başvuru yapılmadığı takdirde başvuru reddedilecektir. 

 

MADDE 5  TEST VE SORUŞTURMALAR 

5.1  Testin ve Soruşturmaların Amacı 

 Test ve soruşturmalar sadece anti-doping amacıyla icra edilecektir. Bunlar 

“Test ve Soruşturmalar için Uluslararası Standart” ve ISSF’in bu 

Uluslararası Standardı destekleyen özel protokollerinin hükümlerine uygun 

olarak icra edilecektir. 

5.1.1  Test, Sporcunun Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metod 

bulunması/kullanması konusunda Kod’un müsamahasız yasağına 

uyduğunun (veya uymadığının) analitik kanıtını elde etmek için icra edilir. 

ISSF tarafından icra edilen test dağıtım planlaması, test ve test sonrası 

faaliyetler ile tüm ilgili faaliyetler “Test ve Soruşturmalar için Uluslararası 

Standart” ile uyumlu olmalıdır. ISSF, Test ve Soruşturmalar için 

Uluslararası Standart kriterlerine göre yapılacak bitirme yerleştirme testleri 

(finishing placement tests), rastgele testler ve hedef testlerinin sayısını 

belirleyecektir. Test ve Soruşturmalar için Uluslararası Standardın tüm 

hükümleri söz konusu tüm testler için otomatik olarak geçerli olacaktır. 
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5.1.2  Soruşturmalar aşağıda belirtilen amaçlar için gerçekleştirilecektir:  
5.1.2.1  Atipik Bulgular ve Atipik Pasaport Bulguları ve Olumsuz Pasaport Bulguları 

hususunda, Madde 2.1 ve/veya Madde 2.2 kapsamında bir dopingle 

mücadele kural ihlalinin gerçekleşmiş olup olmadığını belirlemek amacıyla 

sırasıyla Madde 7.4 ve 7.5 hükümlerine uygun olarak istihbarat veya 

kanıtların (özellikle analitik kanıtlar dahil) toplanması; ve 

5.1.2.2  Potansiyel anti-doping kural ihlallerinin diğer bulguları açısından, Madde 

2.2 ile 2.10 arası bentler uyarınca bir anti-doping kural ihlalinin 

gerçekleşmiş olup olmadığını belirlemek amacıyla Madde 7.6 ve 7.7 

hükümlerine uygun olarak istihbarat veya kanıtların (özellikle analitik 

olmayan kanıtlar dahil) toplanması. 

5.1.3  Anti-Doping Komisyonu, mümkün olduğunca etkili, yeterli ve orantılı bir 

Doping Kontrolü dağılım planını geliştirmek, Hedefe Yönelik Doping 

Kontrollerini planlamak ve/veya olası bir dopingle mücadele kural ihlaline 

yönelik bir soruşturmanın esasını oluşturmak üzere mevcut bütün 

kaynaklardan anti-doping istihbaratlarını toplayacak, değerlendirecek ve 

işleme koyacaktır. 

5.2  Test Yapma Yetkisi 

5.2.1  Dünya Anti-Doping Kuralları (Kod)  Madde 5.3’teki Turnuva Testleri için 

yetkisel kısıtlamalara tabi olarak, ISSF bu Anti-Doping Kuralları Giriş 

Bölümünde belirtilen (“Amaç” başlığı altında) tüm Sporcuların Müsabaka 

İçi ve Müsabaka Dışı Testlerini yapma yetkisine sahiptir. 

5.2.2  ISSF üzerinde Test yapma yetkisine sahip olduğu herhangi bir Sporcunun 

(Hak Mahrumiyeti Cezası infaz edilmekte olan Sporcular da dahil olmak 

üzere),  herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde Örnek vermesini 

isteyebilir. 

5.2.3  WADA, “Kod” Madde 20.7.8’de belirtilen Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı 

Testleri yapma yetkisine sahiptir. 

5.2.4  ISSF’in Testlerin bir kısmının yürütme yetkisini bir Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna vermesi veya sözleşme ile devretmesi durumunda 

(doğrudan veya bir Ulusal Federasyon aracılığıyla), o Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu ilave Örnekler toplayabilecek veya masrafları Ulusal Anti-

Doping Organizasyonuna ait olmak üzere ilave analiz türlerini 

gerçekleştirmesi için laboratuara talimat verebilecektir. İlave Örneklerin 

toplanması veya ilave analiz türlerinin gerçekleştirilmesi halinde, ISSF 

haberdar edilecektir. 

5.3  Turnuva Testleri 

5.3.1  “Kod” Madde 5.3’te aksi belirtilmedikçe, bir Turnuva Dönemi içinde 

yalnızca tek bir kuruluş, Turnuva Yerlerinde Testlerin başlatılması ve 

yürütülmesinden sorumludur. Uluslararası Turnuvalarda, Örnek alım 

işlemi, ISSF (veya Turnuvanın organizasyonundan sorumlu bir başka 

Uluslararası Kuruluş) tarafından başlatılmalı ve yürütülmelidir. ISSF’in 

(veya Turnuvanın organizasyonundan sorumlu bir başka Uluslararası 

Kuruluş) talep etmesi durumunda, Turnuva Dönemi içinde Turnuva Yerleri 

dışında yapılacak herhangi bir Test işlemi ISSF (ya da ilgili Turnuva 

düzenleyicisi) ile koordine edilecektir. 
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5.3.2  Test yapma yetkisine sahip olan fakat bir Turnuva kapsamında Testlerin 

başlatılması ve yürütülmesinden sorumlu olmayan bir Anti-Doping 

Organizasyonunun, Turnuva Dönemi içinde Turnuva Yerlerinde 

Sporculara yönelik Testleri yapmak istemesi durumunda, Anti-Doping 

Organizasyonu ilk olarak ilgili Testlerin yürütülmesi için izin almak ve 

yürütülmesini koordine etmek üzere ISSF’le (ya da ilgili Turnuvanın 

düzenleyicisi) ile müzakerede bulunacaktır.  Anti-Doping 

Organizasyonu’nun ISSF’den (ya da ilgili Turnuvanın düzenleyicisi olan 

Uluslararası Organizasyondan) almış olduğu yanıttan tatmin olmaması 

durumunda, Anti-Doping Organizasyonu, Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standartlar tarafından oluşturulan ölçütlere uygun olarak, 

Testleri yapmak ve Testlerin nasıl koordine edileceğini belirlemek için 

WADA’dan izin isteyebilir. WADA, ISSF ile (veya söz konusu Turnuvanın 

düzenleyicisi olan uluslararası organizasyon ile) durumu görüşmeden ve 

bilgilendirme yapmadan Testler için onay vermeyecektir. WADA’nın kararı 

nihai olacak ve temyize tabi olmayacaktır. Testleri yürütme yetkisinde aksi 

belirtilmedikçe, bu Testler, Müsabaka Dışı Testler olarak 

değerlendirilecektir. Bu türden bir Teste yönelik sonuç değerlendirme 

süreci, Turnuvanın düzenleyicisinin belirlemiş olduğu kurallarda aksi 

belirtilmedikçe, Testi başlatmış olan Anti-Doping Organizasyonunun 

yetkisinde olacaktır. 

5.4  Test Dağılım Planlaması 

 ISSF, Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak 

ve aynı sporculara Test uygulayan diğer Anti-Doping Organizasyonları ile 

koordineli olarak; etkili, yeterli ve orantılı bir Test dağılım planı geliştirecek 

ve uygulayacaktır. ISSF, yapılacak talebin ardından kendi geçerli Test 

dağılım planının bir kopyasını WADA’ya sunacaktır.  

5.5  Testlerin Koordinasyonu 

 Mümkünse birleştirilmiş Test çalışmalarının etkinliğinin azami dereceye 

çıkartılması ve Testlerin gereksiz yere tekrar edilmesinin önüne geçilmesi 

amacıyla, Testler, ADAMS üzerinden veya WADA’nın onayladığı diğer bir 

sistem aracılığıyla koordine edilecektir. 

5.6  Sporcu Bulunabilirlik Bilgisi 

5.6.1  ISSF, Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart Ek-I gereğince 

bulunabilirlik bildirimi konusundaki gereksinimlere uyması gereken 

Sporculardan oluşan bir Kayıtlı Test Havuzu belirleyecek ve ADAMS 

üzerinde, Kayıtlı Test Havuzunda yer alan Sporcuların isim veya açıkça 

belirtilmiş bir kritere göre sıralı bir listesini hazır edecektir. ISSF, söz 

konusu sporcuların belirlenmesi ve bulunabilirlik bilgisinin toplanmasında 

Ulusal Anti-Doping Organizasyonları ile koordineli çalışacaktır. ISSF 

sporcuların Kayıtlı Test Havuzuna dahil edilmesi ile ilgili kriterlerini 

gerektikçe gözden geçirip güncelleyecek, ve belirlenen kriterlere göre 

Kayıtlı Test Havuzu üyeliklerini uygun zamanlarda güncelleyecektir. 
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 Sporcular Kayıtlı Test Havuzuna dahil edilmeden önce ve havuzdan 

çıkarıldığında haberdar edileceklerdir. Kayıtlı Test Havuzundaki her 

Sporcu Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart Ek-I uyarınca 

aşağıdakileri uygulayacaktır: (a) ISSF’e her üç ayda bir bulunabilirlik 

bilgisini sunacaktır; (b) söz konusu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz 

olmasını sağlamak amacıyla bu bilgileri gerekli oldukça güncelleyecektir; 

ve (c) bulunabilirlik bilgisine uygun olarak Testler için hazır bulunacaktır. 

5.6.2  ISSF Kayıtlı Test Havuzu, ISSF web sitesinde yayınlanan ve her 

Uluslararası Turnuva için aylık olarak güncellenen resmi ISSF Dünya 

Sıralama Listesinde yer alan üst düzey sporcuları içerir. Her yılın 1 Ocak 

tarihinde, Kayıtlı Test Havuzu, resmi ISSF Dünya Sıralamasında o 

tarihteki ilk 5 Sporcuyu içerecektir. Bir Sporcu o takvim yılında resmi ISSF 

Dünya Sıralamasında ilk 5 sırada yer aldığında, tüm takvim yılı boyunca 

otomatik olarak Kayıtlı Test Havuzunda yer alır. 

5.6.3  Madde 2.4 gereğince, Sporcunun bulunabilirlik bildiriminde bulunmaması 

veya Teste katılmaması durumu Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standardın koşullarına uymamış olarak kabul edilecek (Test 

ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartta tanımlandığı gibi) ve bu 

durum Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak 

bildirim kusuru ve kaçırılmış Doping Kontrolü olarak değerlendirilecektir. 

5.6.4  Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil edilen bir Sporcu (a) Yazılı olarak 

ISSF’e aktif sporu bıraktığına dair bir bildirimde bulunmadıkça ya da (b) 

ISSF Sporcuya artık Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil olma 

kriterlerini karşılamadığını bildirmedikçe, Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standart Ek-I uyarınca bulunabilirlik bilgisi konusundaki 

gereksinimlere uymayı sürdürecektir. 

5.6.5  Bir Sporcunun bulunabilirlik bilgisi WADA ve üzerinde Test yapma 

yetkisine sahip diğer Anti-Doping Organizasyonları ile (ADAMS üzerinden) 

paylaşılacak, bu bilgiler daima gizli tutulacak, sadece “Kod” Madde 5.6’da 

belirtilen amaçlar için kullanılacak ve Mahremiyetin ve Kişisel Bilgilerin 

Korunmasına İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak yukarıda 

belirtilen amaçlarla ilgili olmadıkları zaman imha edilecektir. 

5.7  Aktif Sporu Bırakmış Olan Sporcuların Müsabakalara Geri Dönüşü 

5.7.1  ISSF Kayıtlı Test Havuzunda bulunan bir Sporcunun sporu bıraktığına dair 

ISSF’i bilgilendirmesi ve bunun ardından aktif spora dönmeyi arzu etmesi 

durumunda, bu Sporcu, ISSF’e altı ay önceden yazılı bildirimde bulunmak 

suretiyle Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart Ek-I uyarınca 

bulunabilirlik bilgisi konusundaki gereksinimlere uymak da dahil olmak 

üzere (talep edilmesi durumunda), Test için hazır olana kadar  

 Uluslararası Turnuvalarda veya Ulusal Turnuvalarda Müsabakalara 

katılamayacaktır.  
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 WADA, ISSF ve Sporcunun Ulusal Anti-Doping Organizasyonu ile 

müzakere halinde, bu kuralın aynen uygulanmasının bir Sporcu açısından 

bariz bir şekilde haksızlık olacağı durumlarda altı ay önceden yazılı 

bildirimde bulunulması kuralına bir istisna getirebilecektir. Bu karar Madde 

13 kapsamında temyiz edilebilecektir. Madde 5.7.1’in ihlal edilmesi 

suretiyle elde edilen müsabaka sonuçları geçersiz sayılacaktır. 

5.7.2  Bir Sporcunun Hak Mahrumiyeti Cezası döneminde iken aktif sporu 

bırakması ve bunun ardından aktif olarak spor Müsabakalarına dönmeyi 

istemesi durumunda, söz konusu Sporcu, ISSF’e ve kendi Ulusal Anti-

Doping Organizasyonuna altı ay önceden (veya altı aylık süreden uzun 

olması durumunda, Sporcunun aktif sporu bıraktığı tarih itibari ile Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin geriye kalan kısmına eşdeğer bir süre için) 

yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standart Ek-I uyarınca bulunabilirlik bildirimi konusundaki 

gereksinimlere uymak da dahil olmak üzere (talep edilmesi durumunda), 

Testler için hazır olana kadar Uluslararası Turnuvalarda veya Ulusal 

Turnuvalarda yeniden yarışamayacaktır. 

5.8  Bağımsız Gözlemci Programı 

 ISSF ve ISSF Turnuvaları Organizasyon Komiteleri, aynı zamanda Ulusal 

Federasyonlar ve Ulusal Turnuva Organizasyon Komiteleri, bu Turnuvalar 

esnasında Bağımsız Gözlemci Programını yetkilendirecek ve uygulamaya 

koyacaklardır. 

MADDE 6  ÖRNEKLERİN ANALİZİ 

 Örnekler aşağıdaki prensiplere göre analiz edilecektir: 

6.1  Akredite Edilen ve Yetkilendirilen Laboratuarların Kullanılması 

 Madde 2.1 kapsamında, Örnekler yalnızca WADA tarafından akredite 

edilen veya farklı bir şekilde WADA tarafından yetkilendirilen 

laboratuarlarda analiz edilecektir. WADA tarafından akredite edilen veya 

WADA tarafından yetkilendirilen laboratuarın Örneklerin analizi amacıyla 

seçimine, sadece ISSF tarafından karar verilecektir. 

6.2  Örnekleri Analiz Etmenin Amacı 

6.2.1  Örnekler, Yasaklı Maddelerin ve Yasaklı Metodların ve “Kod” Madde 4.5’te 

yer alan İzleme Programı çerçevesinde WADA talimatlarına uygun olarak 

belirlenen diğer maddelerin tespit edilmesi veya ISSF’e, bir Sporcunun 

idrarında, kanında veya diğer vücut dokularında, DNA veya genom profili 

de dâhil olmak üzere ilgili değişkenlerin profilini çıkarmada yardımcı 

olunması amacıyla ya da herhangi bir anti-doping amacı çerçevesinde 

analiz edilecektir. Örnekler gelecekte de analiz edilmek amacıyla alınabilir 

ve saklanabilir.  

6.2.2  ISSF laboratuarlardan Örnekleri, “Kod” Madde 6.4 ve Test ve 

Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart Madde 4.7 ile uyumlu olarak 

analiz etmelerini talep edecektir. 
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6.3  Örnekler Üzerinde Araştırma 

 Hiçbir Örnek, Sporcunun yazılı rızası olmadan araştırma için kullanılamaz. 

Madde 6.2’de belirtilen amaçların dışında kullanılmış Örnekler üzerindeki 

kimlik bilgileri, belirli bir Sporcuya aidiyeti anlaşılmayacak şekilde 

silinecektir. 

6.4  Örnek Analizine ve Raporlanmasına İlişkin Standartlar 

 Laboratuarlar, Örnekleri Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standarda 

uyumlu olarak analiz edecek ve sonuçları raporlayacaktır. Doping 

Kontrollerinin etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, “Kod” 

Madde 5.4.1’de belirtilen Teknik Doküman, belirli sporlar ve disiplinler için 

uygun olan risk değerlendirmesi tabanlı Örnek analizi menülerini 

oluşturacak ve laboratuarlar aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere 

Örnekleri bu menülere uygun olarak analiz edecektir: 

6.4.1  ISSF, kendi Örneklerini laboratuarların Teknik Dokümanda belirtilenden 

daha kapsamlı menüler kullanarak analiz etmelerini talep edebilecektir. 

6.4.2  ISSF, kendi spor dalının özel koşulları nedeniyle ve kendi Test Dağılım 

planında belirtildiği şekilde daha az kapsamlı analizlerin uygun olacağı 

konusunda WADA’yı tatmin etmiş olması nedeniyle, Örnekleri Teknik 

Dokümanda belirtilenlerden daha az kapsamlı menüler kullanarak analiz 

etmelerini laboratuarlardan talep edebilir. 

6.4.3  Laboratuarlar, Örnekleri, Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standartta 

belirtildiği gibi, kendi takdir yetkilerini kullanarak ve masraflar kendilerine 

ait olmak üzere, Teknik Doküman’da belirtilen veya Testi yapan yetkili 

kuruluş tarafından talep edilen Örnek analiz menüsüne dâhil edilmemiş 

Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Metodlar için analiz edebilecektir. Bu 

analizlerden elde edilecek sonuçlar, diğer analitik sonuçlar ile aynı şekilde 

rapor edilecek, aynı geçerliliğe ve hukuki sonuçlara sahip olacaktır. 

6.5  Örneklerin İlave Analizleri 

 Örnekler, (a) WADA tarafından herhangi bir zamanda ve/veya (b) ISSF 

tarafından herhangi bir zamanda, Madde 2.1’e yönelik bir antidoping kural 

ihlalinin iddia edilen esası olarak hem A hem de B Örneğinden elde edilen 

analitik sonuçların (veya B Örneği analizinden feragat edilmiş olduğu veya 

yapılmadığı durumlarda A Örneğinden elde edilen sonucun) ISSF 

tarafından Sporcuya bildirilmesinden önce, Madde 6.2’nin amaçlarına 

uygun olarak saklanabilecek ve herhangi bir zamanda ilave analizlere tabi 

tutulabilecektir. Örneklerin ilave analizleri, Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standard ile Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 

Standarda uyumlu olmak zorundadır. 
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MADDE 7  SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

7.1  Sonuçları Değerlendirme İcra Sorumluluğu 

7.1.1  ISSF’in kendi anti-doping yetkisi altındaki Sporcuların ve diğer Kişilerin 

anti-doping kural ihlali ile ilgili olarak sonuçların değerlendirilmesi 

konusunda sorumluluğu alacağı koşullar “Kod” un 7. Maddesine referansla 

ve bu madde çerçevesinde belirlenecektir. 

7.2  ISSF tarafından başlatılan Testlerde Olumsuz Analitik Bulguların 

İncelenmesi 

 ISSF tarafından başlatılan Testlerde sonuçların değerlendirilmesi (WADA 

tarafından ve ISSF’le anlaşmasına göre herhangi bir diğer doping kontrol 

hizmet sağlayıcı tarafından yapılan testler dahil) aşağıda belirtildiği şekilde 

olacaktır: 

7.2.1  Tüm analizlerden elde edilen sonuçlar, ISSF’e şifrelenmiş ve yetkili bir 

laboratuar sorumlusu tarafından imzalanmış olarak gönderilecektir. Tüm 

iletişim, gizli olarak ve ADAMS ile uyum içinde yürütülecektir. 

7.2.2  ISSF, Olumsuz Analitik Bulgu raporunu aldıktan sonra: (a) geçerli bir 

TUE’nin Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası 

Standarda uyumlu olarak verilip verilmediğini veya verilip verilmeyeceğini 

veya (b) söz konusu Olumsuz Analitik Bulguya neden olabilecek şekilde 

Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarttan veya 

Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standarttan açık bir sapmanın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla bir inceleme yürütecektir. 

7.2.3  Olumsuz Analitik Bulgu ile ilgili olarak, Madde 7.2.2 çerçevesinde yapılan 

incelemede kabul edilebilir bir TUE veya Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standarttan veya Laboratuarlara İlişkin Uluslararası 

Standarttan Olumsuz Analitik Bulguya neden olabilecek bir sapmanın 

olduğu tespit edilirse, tüm test negatif sayılacak ve Sporcu, Sporcunun 

Ulusal Federasyonu, Sporcunun Ulusal Anti-Doping Organizasyonu ve 

WADA bilgilendirilecektir. 

7.3  Olumsuz Analitik Bulguya İlişkin İnceleme Sonrası Yapılacak Bildirim 

7.3.1  Olumsuz Analitik Bulgu ile ilgili olarak, Madde 7.2.2’ye uygun olarak 

yürütülen incelemede, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına İlişkin 

Uluslararası Standarda uyumlu olarak verilmiş bir TUE veya TUE hakkı 

bulunmadığı veya, Olumsuz Analitik Bulguya neden olabilecek Test ve 

Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarttan veya Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standarttan bir sapmanın söz konusu olmadığı tespit edilirse, 

ISSF, Madde 15.1’de yer aldığı şekliyle, ilgili Sporcuya, eş zamanlı olarak, 

Sporcunun Ulusal Federasyonuna, Sporcunun Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna ve WADA’ya: (a) Olumsuz Analitik Bulguyu; (b) ihlal 

edilen anti-doping kuralını; (c) Sporcunun B Örneğinin incelenmesini talep 

etme hakkının bulunduğunu veya bu hakkını belirtilen tarihe kadar 

kullanmaması durumunda B Örneğinin incelenmesini talep etme 

hakkından feragat etmiş sayılacağını; (d) Sporcunun veya ISSF’in B 
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 Örneğinin incelenmesini talep etmesi halinde bu incelemenin tarihini, 

saatini ve yerini; (e) B Örneğinin incelenmesinin talep edilmesi halinde, 

Sporcunun ve/veya Sporcunun temsilcisinin B Örneğinin Laboratuarlara 

İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak açılması ve incelenmesi 

sırasında hazır bulunabileceğini ve (f) Sporcunun, Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standartta öngörülen bilgilerle birlikte, A ve B Örneklerine 

ilişkin laboratuar sonuçlarının birer kopyasını alma hakkına sahip 

olduğunu bildirecektir. ISSF’in söz konusu Olumsuz Analitik Bulgunun bir 

anti-doping kural ihlali olmadığına karar vermesi durumunda, bu kararını 

da ilgili Sporcuya, Sporcunun Ulusal Federasyonuna, Sporcunun Ulusal 

Anti-Doping Organizasyonuna ve WADA’ya bildirecektir. 

7.3.2  Sporcunun veya ISSF’in talep ettiği durumlarda, Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standarda uygun olarak B Örneğinin analiz edilmesi için 

düzenlemeler yapılacaktır. Sporcu, B Örneği analizinden feragat ederek A 

Örneğinin analitik sonuçlarını kabul edebilir. Bununla beraber, ISSF, B 

Örneği analizine devam etme yönünde karar alabilir. 

7.3.3  Sporcu ve/veya temsilcisine B Örneğinin analizinde hazır bulunma izni 

verilecektir. Aynı zamanda, ISSF’in ve Sporcunun bağlı olduğu Ulusal 

Federasyonun birer temsilcisinin de hazır bulunmasına izin verilecektir. 

7.3.4  Eğer B Örneğinin sonucu A Örneğinin sonucunu doğrulamazsa (ISSF 

durumu Madde 2.2 altında belirtilen anti-doping kuralının ihlali olarak 

değerlendirmediği sürece) tüm Test negatif olarak kabul edilecek ve 

Sporcu, Sporcunun Ulusal Federasyonu, Sporcunun Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu ve WADA bu yönde bilgilendirilecektir. 

7.3.5  Eğer B Örneği sonucu A Örneği sonucunu doğrularsa, bulgular Sporcuya, 

Sporcunun Ulusal Federasyonuna, Sporcunun Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna ve WADA’ya bildirilecektir. 

7.4  Atipik Bulguların İncelenmesi 

7.4.1  Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standartta belirtildiği üzere, bazı 

koşullarda laboratuarlara endojen olarak üretilen ve daha ileri düzeyde 

araştırma gerektiren Yasaklı Maddelerin tespitlerini Atipik Bulgu olarak 

bildirmesi talimatı verilebilir. 

7.4.2  ISSF,  Atipik Bulgu raporunu aldıktan sonra: (a) Tedavi Amaçlı Kullanım 

İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standarda uyumlu olarak verilmiş kabul 

edilebilir bir TUE verilip verilmediğini veya verilip verilmeyeceğini veya (b) 

söz konusu Atipik Bulguya neden olabilecek Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standarttan veya Laboratuarlara İlişkin Uluslararası 

Standarttan bir sapmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla bir 

inceleme yürütecektir. 
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7.4.3  Eğer Madde 7.4.2 çerçevesinde yapılan Atipik Bulgu incelemesinde kabul 

edilebilir bir TUE’nin veya Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 

Standarttan Atipik Bulguya yol açan bir sapmanın bulunduğu tespit 

edilirse, tüm test negatif sayılacak ve Sporcu, Sporcunun bağlı olduğu 

Ulusal Federasyon ve Ulusal Anti-Doping Organizasyonu ve WADA 

bilgilendirilecektir. 

7.4.4  Eğer yürütülen bu incelemede geçerli bir TUE onayının veya Test ve 

Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarttan veya Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standarttan Atipik Bulguya yol açan bir sapmanın söz konusu 

olmadığı tespit edilirse, ISSF gerekli incelemeyi yürütecek veya 

yürütülmesini sağlayacaktır. İnceleme tamamlandıktan sonra, Madde 7.3.1 

uyarınca ya söz konusu Atipik Bulgunun, Olumsuz Analitik Bulgu olduğu 

öne sürülecek ya da Sporcu, Sporcunun Ulusal Federasyonu, Ulusal Anti-

Doping Organizasyonu ve WADA söz konusu Atipik Bulgunun Olumsuz 

Analitik Bulgu sayılmayacağı yönünde bilgilendirilecektir. 

7.4.5  ISSF aşağıda belirtilen durumlardan biri söz konusu olmadığı sürece, 

incelemesini tamamlayıncaya ve Atipik Bulgunun bir Olumsuz Analitik 

Bulgu sayılıp sayılmadığına karar verinceye kadar Atipik Bulgu bildiriminde 

bulunmayacaktır: 

7.4.5.1  ISSF’in, yürütülen incelemenin sonuçlanmasından önce B Örneğinin 

analiz edilmesi gerektiğine karar vermesi durumunda, Sporcuya bildirimde 

bulunduktan sonra B Örneği analiz edilebilir; söz konusu bildirimde Atipik 

Bulgunun tanımı yapılmalı ve Madde 7.3.1 (d)–(f)’de tanımlanmış olan 

bilgiler yer almalıdır. 

7.4.5.2  Bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin veya bir spor kuruluşunun 

listesinde yer alan bir Sporcuyla ilgili olarak, bir Atipik Bulgunun söz 

konusu olup olmadığı, (a) Bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi 

tarafından, kendisinin düzenlediği bir Uluslararası Turnuvadan kısa süre 

önce ya da (b) bir Uluslararası Turnuva için takım kadrosunu belirlemesi 

için çok kısa bir süresi kalan bir spor kuruluşu tarafından, ISSF’den talep 

edilmesi durumunda, ISSF, Atipik Bulguyu öncelikle Sporcuya bildirmek 

koşuluyla, Sporcunun kimliğini söz konusu taraflara bildirecektir. 

7.5  Atipik ve Olumsuz Pasaport Bulgularının İncelenmesi 

 Atipik ve Olumsuz Pasaport Bulgularının incelenmesi işlemi, Test ve 

Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartta ve Laboratuarlara İlişkin 

Uluslararası Standartta belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. ISSF, bir 

anti-doping kuralının ihlal edildiğine kanaat getirdiğinde, anti-doping 

kuralının ihlal iddiasını ve iddianın gerekçesini, ivedilikle Sporcuya (ve aynı 

zamanda Sporcunun Ulusal Federasyonuna, Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna ve WADA’ya) bildirecektir. 
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7.6  Bulunabilirlik İhlallerinin İncelenmesi 

 ISSF, bulunabilirlik bildirimlerini Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 

Standart Ek-I gereğince ISSF’e vermesi gereken Sporcuların olası 

bildiriminde bulunmama veya Testi kaçırma vakalarına ilişkin incelemeleri, 

Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart’da belirtildiği şekilde 

gerçekleştirecektir. Böyle durumlarda ISSF, Madde 2.4’te belirtilen bir anti-

doping kural ihlalinde bulunulduğuna ikna olduğu zaman, Madde 2.4’e 

yönelik bir ihlalin oluştuğuna ilişkin iddiasını ve bu iddianın gerekçesini, 

ivedilikle Sporcuya (ve aynı zamanda Sporcunun Ulusal Federasyonuna, 

Ulusal Anti-Doping Organizasyonuna ve WADA’ya) bildirecektir. 

7.7  Madde 7.2 ila 7.6 arasında Kapsanmayan Diğer Anti-Doping Kural 

İhlallerinin İncelenmesi 

 ISSF, Madde 7.2 ila7.6 arasında kapsanmayan olası bir anti-doping kural 

ihlali durumunda, gereken her türlü tamamlayıcı incelemeyi icra edecektir. 

ISSF’in bir anti-doping kural ihlalinin olduğuna kanaat getirmesi halinde, 

ISSF iddia edilen ihlali ve bu iddianın gerekçesini, Sporcuya veya diğer 

Kişiye derhal (ve aynı zamanda Sporcunun Ulusal Federasyonuna, Ulusal 

Anti-Doping Organizasyonuna ve WADA’ya) bildirecektir. 

7.8  Önceki Anti-Doping Kural İhlallerinin Belirlenmesi 

 İddia edilen bir anti-doping kural ihlalinin yukarıda belirtilen şekilde bir 

Sporcuya veya diğer Kişiye bildirilmesinden önce, daha önceden bir anti-

doping kural ihlalinin olup olmadığını belirlemek üzere ISSF, ADAMS’dan 

yararlanacak ve WADA ile diğer ilgili Anti-Doping Organizasyonlarıyla 

temas kuracaktır. 

7.9  Geçici Tedbirler 

7.9.1  Zorunlu Geçici Tedbir: Eğer bir A Örneğinin analizi sonucunda, 

Tanımlanmış Madde dışında bir Yasaklanmış Madde veya bir 

Yasaklanmış Metoda ilişkin olarak bir Olumsuz Analitik Bulgu rapor edilir 

ve Madde 7.2.2’ye göre yapılan incelemede onaylanmış bir TUE veya Test 

ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarttan veya Laboratuarlara 

İlişkin Uluslararası Standarttan Olumsuz Analitik Bulguya neden olabilecek 

bir sapmanın söz konusu olmadığı tespit edilirse derhal veya Madde 7.2, 

7.3 veya 7.5’te belirtilen bildirimin hemen akabinde Zorunlu Geçici Tedbir 

uygulanacaktır. 

7.9.2  İhtiyari Geçici Tedbir: Tanımlanmış Maddelerle ilgili Olumsuz Analitik 

Bulguya rastlanırsa veya Madde 7.9.1’de belirtilenlerin dışındaki anti-

doping kural ihlallerinde; ISSF, anti-doping kural ihlalinde bulunduğu iddia 

edilen bir Sporcuya veya diğer Kişiye, Madde 7.2 ila 7.7 arasında belirtilen 

incelemeden ve bildirimden sonra herhangi bir zamanda ve Madde 8’de 

açıklanan nihai duruşmadan önce, Geçici Tedbir uygulayabilir. 
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7.9.3  Madde 7.9.1 veya Madde 7.9.2’ye göre bir Geçici Tedbir uygulandığında, 

Sporcuya veya diğer Kişiye aşağıdaki koşullardan biri sağlanacaktır:  

 (a) Geçici Tedbir uygulanmadan önce veya uygulanmasını takiben en kısa 

sürede bir Tedbir Duruşması hakkı; veya (b) Geçici Tedbir 

uygulanmasından sonra en kısa sürede, Madde 8’e uygun olarak 

hızlandırılmış bir nihai duruşma hakkı. Ayrıca, Sporcu veya diğer Kişinin, 

Madde 13.2 uyarınca (Madde 7.9.3.1’de düzenlendiği üzere) Geçici Tedbir 

kararını temyiz hakkı vardır. 

7.9.3.1  Sporcunun veya diğer Kişinin, duruşma heyetine, ihlalin bir Kirlenmiş 

Ürüne (Contaminated Product) bağlı olabileceğini kanıtladığı durumlarda 

Geçici Tedbir kaldırılabilecektir. Sporcunun veya diğer Kişinin Kirlenmiş 

Ürün varlığına ilişkin iddiası açısından duruşma heyetinin Zorunlu Geçici 

Tedbiri kaldırmama yönünde vereceği karar temyiz edilemez. 

7.9.3.2  Sporcu veya diğer Kişi tarafından aşağıdaki hususlar öne sürülmedikçe 

Geçici Tedbir kararı alınmalıdır (veya kaldırılmamalıdır): (a) anti-doping 

kural ihlali iddiasının onaylanması için makul bir olasılık yoksa, örneğin 

Sporcu veya diğer Kişinin aleyhindeki dava sürecinde bariz bir kusurun 

olması nedeniyle; (b) Sporcu veya diğer Kişinin, iddia edilen anti-doping 

kural ihlali doğrultusunda Kusur veya İhmalinin olmadığına dair güçlü bir 

savı varsa ve böylece Madde 10.4’ün tatbikiyle, uygulanabilecek bir Hak 

Mahrumiyeti Cezasının tamamen ortadan kalkma durumu söz konusuysa 

veya (c) tüm koşullar altında Madde 8 gereği bir nihai duruşmadan önce 

Geçici Tedbir kararı uygulandığında açıkça adaletsizlik yaratacak diğer 

olgular mevcutsa. Bu gerekçe dar bir çerçevede yorumlanıp yalnızca 

gerçekten istisnai durumlarda uygulanacaktır. Örneğin; alınan Geçici 

Tedbir kararının Sporcuyu veya diğer Kişiyi belli bir Müsabaka veya 

Turnuvaya katılmaktan alıkoyacak olması, bu amaçla istisnai bir durum 

oluşturmayacaktır. 

7.9.4  A Örneğindeki Olumsuz Analitik Bulguya dayanılarak Geçici Tedbir 

uygulanıyorsa ve analiz edilen B Örneğinin sonucu A Örneğinin analiz 

sonucunu teyit etmiyorsa, Sporcuya Madde 2.1’in ihlal edilmesi 

gerekçesiyle ilave bir Geçici Tedbir uygulanmaz. Sporcunun (ya da 

Sporcunun takımının) Madde 2.1’i ihlalden dolayı bir Müsabakadan men 

edilmesi ve sonradan B Örneğinin analiz sonucunun A Örneğinin analiz 

sonucunu teyit etmemesi durumunda, Sporcunun veya takımın hala 

Müsabakaya yeniden katılma olasılığının bulunması halinde, Müsabakanın 

herhangi bir şekilde etkilenmemesi kaydıyla, Sporcu veya takım o 

Müsabakaya katılmaya devam edebilir. İlave olarak, Sporcu veya takım bu 

andan itibaren aynı Turnuva içindeki diğer Müsabakalara katılabilir. 
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7.9.5  Sporcunun veya diğer Kişinin bir anti-doping kural ihlaliyle ilgili 

bilgilendirildiği bütün durumlarda, kendisine bir Geçici Tedbir 

uygulanmadıysa, konunun karara bağlanmasına kadar geçerli olacak bir 

Geçici Tedbiri gönüllü olarak kabul etmesi için Sporcuya bir fırsat 

sunulacaktır. 

7.10  Duruşma Yapılmadan Karar Alma 

7.10.1  Herhangi bir anti-doping kuralını ihlal ettiği iddia edilen bir Sporcu veya 

diğer Kişi herhangi bir zamanda bu ihlali kabul edebilir, duruşma 

hakkından feragat edebilir ve bu Anti-Doping Kuralları tarafından zorunlu 

kılınan veya (bu Anti-Doping Kuralları Hukuki Sonuçlarından farklılıklar 

olduğunda)  ISSF’in önerdiği Hukuki Sonuçları kabul edebilir.  

7.10.2  Alternatif olarak, herhangi bir anti-doping kuralını ihlal ettiği iddia edilen bir 

Sporcu veya diğer Kişinin ISSF’in bildiriminde belirtilen tarih içinde itiraz 

hakkını kullanmaması halinde, Sporcu veya diğer Kişinin ihlali kabul ettiği, 

duruşma hakkından feragat ettiği ve bu Anti-Doping Kuralları tarafından 

zorunlu kılınan veya (bu Anti-Doping Kuralları Hukuki Sonuçlarından 

farklılıklar olduğunda)  ISSF’in önerdiği Hukuki Sonuçları kabullendiği 

varsayılacaktır.  

7.10.3  Madde 7.10.1 veya Madde 7.10.2’nin uygulanacağı durumlarda, duruşma 

heyeti toplanmadan önce bir savunmaya gerek duyulmayacaktır. Bunun 

yerine, ISSF, anti-doping kural ihlalini, önerilen Hukuki Sonuçları ve 

önerilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresini ve (eğer mümkünse) neden olası 

azami yaptırımın uygulanmaması gerektiğine dair gerekçeleri içeren bir 

yazılı kararı derhal çıkaracaktır. ISSF söz konusu kararın kopyalarını, 

Madde 13.2.3 uyarınca temyiz etme hakkı olan diğer Anti-Doping 

Organizasyonlarına gönderecek ve Madde 14.3.2’ye uygun olarak bu 

kararı Kamuoyuna Açıklayacaktır. 

7.11  Sonuçların Değerlendirilme Sürecine İlişkin Kararların Tebliği 

 ISSF’in, bir anti-doping kuralının ihlal edildiğini ileri sürdüğü, bir anti-

doping kural ihlaline ilişkin iddiasını geri çekmiş olduğu, bir Geçici Tedbirin 

uygulanmış olduğu veya bir yargılama yapılmaksızın bir yaptırımın 

uygulanması yönünde bir Sporcu veya diğer Kişi ile mutabık kalmış olduğu 

bütün durumlarda, ISSF durumu, Madde 13.2.3’te belirtilen temyiz hakkına 

sahip diğer Anti-Doping Organizasyonlarına bildirecektir. 

7.12  Aktif Sporun Bırakılması 

 Sporcunun veya diğer Kişinin, ISSF sonuçları değerlendirme sürecini 

devam ettirirken aktif sporu bırakması durumunda; ISSF, sonuçları 

değerlendirme sürecini tamamlama yetkisine sahiptir. Sporcunun veya 

diğer Kişinin herhangi bir sonuç değerlendirme süreci başlamadan önce 

aktif sporu bırakması halinde, söz konusu Sporcu veya diğer Kişinin bir 

anti-doping kuralını ihlal etmesiyle ilgili olarak söz konusu Sporcu veya 

diğer Kişi hakkında ISSF, sonuçların değerlendirilmesine yönelik ilgili 

süreci yürütme yetkisine sahiptir. 
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MADDE 8:  ADİL DURUŞMA HAKKI 

8.1  Adil Duruşmanın Prensipleri 

8.1.1  ISSF, Sporcuya veya diğer Kişiye, anti-doping kural ihlali yapıldığını iddia 

eden bir bildirim gönderdiğinde, Sporcu veya diğer Kişi Madde 7.10.1 veya 

Madde 7.10.2 uyarınca duruşma hakkından feragat etmezse, dava 

duruşma maksadıyla ISSF Soruşturma Komisyonuna (“ISSF Commission 

of Enquiry”), daha sonra nihai hüküm ve yaptırım aşamaları için ISSF İcra 

Komitesine gönderilecektir. 

8.1.2 Duruşmalar makul bir sürede programlanacak ve tamamlanacaktır. Bu 

Anti-Doping Kurallarına bağlı Turnuvalarla irtibatlı olarak yapılan 

duruşmalar, Duruşma Heyeti tarafından izin verildiği takdirde, 

hızlandırılmış bir süreçte yapılabilir. 

8.1.3 Duruşmada izlenecek prosedür ISSF Soruşturma Komisyonu tarafından 

belirlenecektir. 

8.1.4 WADA ve Sporcu veya Diğer Kişi’nin Ulusal Federasyonu duruşmaya 

gözlemci olarak katılabilir. Her durumda, ISSF, görülmekte olan davaların 

durumu ve duruşmaların sonuçlarından WADA’yı haberdar edecektir. 

8.1.5  ISSF Soruşturma Komisyonu ve ISSF İcra Komitesi her zaman tüm 

taraflara adil ve tarafsız şekilde yaklaşacaktır. 

8.2  Kararlar 

8.2.1  ISSF İcra Komitesi yargılamanın bitiminde ya da bunun akabinde uygun 

bir zamanda, kararın bütün gerekçelerini, verilen Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresini ve (eğer mümkünse) Hukuki Sonuçlara dayalı neden olası azami 

yaptırımın uygulanmadığına dair gerekçeleri içeren yazılı bir karar 

yayımlayacaktır.  

8.2.2  Karar, Madde 13 uyarınca CAS’ta temyiz edilebilecektir. Kararın kopyaları, 

Sporcuya veya diğer Kişiye, ve Madde 13.2.3 uyarınca temyiz hakkı 

bulunan Anti-Doping Organizasyonlarına gönderilecektir.  

8.2.3 Karar temyiz edilmemiş ise; ve karar (a) bir anti-doping kural ihlalinin 

gerçekleştiği ise, bu karar Madde 15.3.2 uyarınca Kamuoyuna 

Açıklanacaktır; ancak (b) bir anti-doping kural ihlalinin gerçekleşmediğine 

karar verilmiş ise bu konudaki karar ancak ilgili Sporcunun veya diğer 

Kişinin rızası alındıktan sonra Kamuoyuna Açıklanabilir. ISSF, bu rızayı 

almak için uygun girişimlerde bulunacak ve rızanın alınması halinde, söz 

konusu kararın tamamını ya da ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin 

onaylayabileceği bir özetini Kamuoyuna Açıklayacaktır. Reşit Olmayan bir 

Kişiyi ilgilendiren vakalarda, Madde 15.3.6’da yer alan ilkeler 

uygulanacaktır. 
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8.3  CAS Nezdinde Tek Duruşma Yapılması 

 Anti-Doping kural ihlallerinin iddia edildiği davalar; Sporcunun, ISSF’in, 

WADA’nın ve birinci derecede bir yargı kararını CAS nezdinde temyiz 

etme hakkına sahip olan diğer bir Anti-Doping Organizasyonunun rızası ile 

doğrudan CAS nezdinde ele alınabilecektir. 

8.4 Ulusal Federasyonların Sonuç Yönetimi Sonrası Duruşmalar 

8.4.1 Madde 7’ye göre yapılan sonuç yönetim sürecinin sonunda bu Anti-Doping 

Kurallarının ihlal edildiği ortaya çıkarsa, ilgili ulusal seviye Sporcu veya 

diğer Kişi; bu Anti-Doping Kurallarının ihlal edilip edilmediği yönünde bir 

hükme varmak için yapılacak duruşmalar ve uygulanacak Hukuki Sonuçlar 

konusundaki Ulusal Federasyon kurallarına göre, Sporcu ve diğer Kişi 

Ulusal Federasyonunun bir disiplin heyeti karşısına çıkarılacaktır.  

8.4.2 Bu Madde 8.4’e uygun duruşmalar süratle ve her durumda Madde 7’de 

belirtilen sonuç yönetim sürecinin tamamlanmasını takiben üç (3) ay 

içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

8.4.3 Eğer duruşmanın sonuçlanması üç (3) aydan sonrasına gecikirse, ISSF; 

Madde 8 gereğince Ulusal Federasyona rağmen davayı direkt olarak ISSF 

Soruşturma Komisyonu ve İcra Komitesine gönderme yetkisine sahiptir. 

8.4.4 Ulusal Federasyonlar devam eden davaların durumu ve tüm duruşmaların 

sonuçları hakkında ISSF ve WADA’yı tam olarak bilgilendirecek ve ISSF 

ve WADA’nın duruşmalara gözlemci olarak katılma hakkını tanıyacaktır. 

8.4.5 Duruşma sonucunda belirlenen veya Sporcunun veya diğer Kişi’nin Hukuki 

sonuçları kabul etmesi sonucu alınan, Ulusal Federasyonların veya Ulusal 

Anti-Doping Organizasyonlarının kararları Madde 13’de belirtildiği şekilde 

temyiz edilebilir. 

8.4.6 Bu Anti-Doping Kurallarının Madde 14’ü gereğince Ulusal Federasyonlar 

tarafından alınan kararlar ISSF Soruşturma Komisyonu ve ISSF İcra 

Komitesi incelemesine tabidir. 

 

MADDE 9:  BİREYSEL SONUÇLARIN OTOMATİK DİSKALİFİYESİ 

 Bireysel sporlarda Müsabaka içi Testte tespit edilen bir anti-doping kural 

ihlali, bahse konu Müsabakada elde edilen sonucun, verilen madalyaların, 

puanların ve ödüllerin geri alınması dahil, tüm Hukuki Sonuçlarıyla birlikte 

otomatik diskalifiyesine yol açar. 
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MADDE 10:  BİREYLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

10.1  Bir Anti-Doping Kural İhlalin Yapıldığı bir Turnuva Sırasında 

Sonuçların Diskalifiyesi 

 Bir Turnuva sırasında veya kapsamında gerçekleşen bir anti-doping kural 

ihlali durumunda, Turnuvayla ilgili yetkili kuruluşun kararına bağlı olarak, 

Sporcunun bahsi geçen Turnuvada elde ettiği bireysel sonuçların tümü 

diskalifiye edilir ve Madde 10.1.1’in hükümleri istisna olmak üzere 

kendisine verilen madalyalar, puanlar ve ödüller geri alınır. Bir Turnuvada 

diğer sonuçların İptal edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede göz 

önüne alınacak faktörler, örneğin, Sporcunun anti-doping kural ihlalinin 

ciddiyeti ve Sporcunun diğer Müsabakalarda Testinin negatif çıkıp 

çıkmaması gibi faktörler olabilir. 

10.1.1  Sporcunun söz konusu ihlalde Kusurunun veya İhmalinin olmadığını 

kanıtlaması halinde, Sporcunun ihlali gerçekleştirdiği söz konusu 

Müsabakanın dışındaki Müsabakalarda elde ettiği sonuçlar Sporcunun söz 

konusu ihlalinden etkilenmiyorsa, Sporcunun diğer Müsabakalardan elde 

ettiği bireysel sonuçlar diskalifiye edilmez. 

10.2  Yasaklanmış Madde veya Yasaklı Metodun Tespit Edilmesi, 

Kullanılması veya Kullanılma Girişimi veya Bulundurulması 

Nedeniyle Uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası 

 Madde 2.1, 2.2 veya 2.6’nın ihlali halinde uygulanacak Hak Mahrumiyeti 

Cezasının süresi, Madde 10.4, 10.5 veya 10.6 hükümlerine göre Hak 

Mahrumiyeti Cezasına yapılması olası bir indirim ve erteleme koşulu ile 

aşağıdaki şekilde olacaktır: 

10.2.1  Aşağıdaki hallerde Hak Mahrumiyeti Ceza süresi dört yıl olacaktır: 

10.2.1.1  İlgili anti-doping kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde dışındaki bir 

Yasaklanmış Madde ile gerçekleştiği, ancak Sporcunun veya diğer Kişinin 

anti-doping kural ihlalinin kasıtlı olmadığını ispat edemediği durumlarda. 

10.2.1.2  İlgili anti-doping kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde ile gerçekleştiği ve 

ISSF’in anti-doping kural ihlalinin kasıtlı olduğunu ispat ettiği durumlarda. 

10.2.2  Madde 10.2.1’de belirtilen durumların dışında Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresi iki yıl olacaktır. 

10.2.3  Madde 10.2 ve 10.3’te kullanılan “kasıtlı” terimi, hile yapan Sporcuları 

tanımlama amacı taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu terime göre, 

Sporcunun veya diğer Kişinin, bir anti-doping kural ihlali gerçekleştirdiğini 

bildiği veya ilgili fiilin bir anti-doping kural ihlali oluşturabileceğini veya bir 

anti-doping kural ihlali ile sonuçlanabileceği yönünde önemli bir riskin 

bulunduğunu bildiği bir fiili işlemiş olması ve bu riski bariz bir şekilde göz 

ardı etmiş olması gerekmektedir. Sadece Müsabaka İçinde Yasaklanmış 

Madde mahiyetinde olan bir maddeye yönelik bir Olumsuz Analitik 

Bulgudan kaynaklanmış olan bir anti-doping kural ihlalinin olması halinde, 

söz konusu maddenin Tanımlanmış bir Madde olması ve Sporcunun söz 

konusu Yasaklanmış Maddeyi, sportif performansı ile ilgili olmayan 

nedenlerden ötürü Müsabaka Dışındaki dönemde Kullandığını 

kanıtlayabilmesi durumunda söz konusu Kullanım, kasti bir fiil olarak 

değerlendirilmeyecektir. Sadece Müsabaka İçinde Yasaklanmış Madde 

mahiyetinde olan bir maddeye yönelik bir Olumsuz Analitik Bulgudan 

kaynaklanmış olan bir anti-doping kural ihlalinde, söz konusu maddenin 

Tanımlanmış bir Madde olmaması ve Sporcunun söz konusu Yasaklanmış 
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Maddeyi, sportif performansı ile ilgili olmayan nedenlerden ötürü 

Müsabaka Dışındaki dönemde kullandığını kanıtlayabilmesi durumunda 

söz konusu kullanım, kasti bir fiil olarak değerlendirilmeyecektir.  

10.3  Diğer Anti- Doping Kural İhlalleri için Hak Mahrumiyeti Cezaları 

 Madde 10.2’de belirtilenlerin dışındaki anti-doping kural ihlallerinde 

uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Madde 10.5 veya 10.6 

hükümleri geçerli olmadıkça aşağıdaki gibi olacaktır: 

10.3.1  Madde 2.3’ün veya Madde 2.5’in ihlali durumunda, uygulanacak Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi dört yıldır, ancak Sporcunun Örnek alım 

işlemlerine katılmaması durumunda Sporcunun anti-doping kural ihlalinin 

(Madde 10.2.3’te tanımlandığı şekilde) kasıtlı olmadığını ispatlayabildiği 

durumlarda Hak Mahrumiyeti Cezası iki yıl olacaktır. 

10.3.2  Madde 2.4’ün ihlali durumunda, uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresi iki yıldır, Sporcunun Kusur derecesine bağlı olarak verilen cezada 

indirim uygulanabilir ancak indirim sonrasındaki ceza süresi bir yıldan 

daha az olamaz. Bulunabilirlik bilgilerine dair son dakika değişikliklerinin 

veya diğer türden fiillerin, Sporcunun Testlere girmekten kaçınmaya 

çalıştığına dair ciddi şüphelerin, oluştuğu durumlarda, Sporculara bu 

Madde’de yer alan, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin bir ila iki yıl 

olabileceği yönündeki esneklik uygulanmayacaktır. 

10.3.3  Madde 2.7’nin veya 2.8’in ihlali durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, 

anti-doping kural ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak en az dört yıldan 

başlayarak ömür boyu mene kadar varabilir. Madde 2.7 veya 2.8’in 

ihlalinin özellikle Reşit Olmayan bir Sporcuyla ilgili olması ciddi bir ihlal 

sayılır ve Tanımlanmış Maddelerin dışındaki Yasaklanmış Maddelerle 

gerçekleşen ihlal durumlarında, Sporcu Destek Personeline ömür boyu 

Hak Mahrumiyeti Cezası verilir. Ayrıca, Madde 2.7 veya 2.8’in ciddi ihlali, 

aynı zamanda sporla ilgili olmayan yasa ve yönetmeliklerin de ihlal 

edilmesi anlamına gelebilir ve durum ilgili idari mercilere, meslek 

kuruluşlarına ve adli makamlara bildirilir. 

10.3.4  Madde 2.9’un ihlali halinde uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, en 

az iki yıl olacak ve ihlalin ciddiyetine bağlı olarak dört yıla kadar 

çıkarılabilecektir.  

10.3.5  Madde 2.10’un ihlali durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresi iki yıldır. Sporcunun Kusur derecesine ve olayın içerdiği diğer 

koşullara bağlı olarak bu cezada indirim uygulanabilir ancak indirim 

sonrasındaki ceza süresi bir yıldan daha az olamaz. 

10.4  Hak Mahrumiyeti Cezasının Kusur veya İhmalin Olmaması 

Durumunda İptali  

 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir vakada Kusur veya İhmalinin 

Olmadığını kanıtlaması halinde Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmaz. 

10.5  Ağır Kusur veya İhmalin Olmamasına bağlı olarak Hak Mahrumiyeti 

Cezasının İndirilmesi 

10.5.1  Tanımlanmış Madde veya Kirlenmiş Ürünlerle gerçekleşen Madde 2.1, 2.2 

veya 2.6 İhlallerinde Cezaların İndirilmesi 
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10.5.1.1  Tanımlanmış Maddeler: Anti-Doping kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde 

ile gerçekleşmesi ve Sporcu veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalinin 

olmadığını ispat etmesi durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, 

Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak, asgari olarak 

Hak Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin bir uyarı cezası ve azami olarak da 

iki yıl Hak Mahrumiyeti Cezası şeklinde olacaktır. 

10.5.1.2  Kirlenmiş Ürünler: Sporcu veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalinin 

olmadığını ispat edebilmesi ve varlığı tespit edilmiş Yasaklanmış 

Maddenin bir Kirlenmiş Üründen kaynaklanmış olması durumunda 

uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, Sporcu veya diğer Kişinin Kusur 

derecesine bağlı olarak, asgari olarak Hak Mahrumiyeti Cezası 

verilmeksizin bir uyarı cezası ve azami olarak da iki yıl Hak Mahrumiyeti 

Cezası şeklinde olacaktır. 

10.5.2 Madde 10.5.1 Haricindeki durumlarda Ağır Kusur veya İhmalin 

Olmaması Halinde Uygulamalar 

 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Ağır bir Kusur veya İhmalinin Olmadığını 

kanıtlaması ve Madde 10.5.1’in uygulanamadığı bir durumda, Madde 

10.6’ya göre yapılacak ilave indirimlere veya cezanın kaldırılmasına uygun 

olarak, aksi takdirde uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Cezası, 

Sporcu veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak azaltılabilecektir, 

ancak azaltılan ceza süresi, aksi durumda uygulanacak Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresinin yarısından daha az olamaz. Aksi takdirde uygulanacak 

cezanın ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası olması durumunda, bu 

Madde kapsamında yapılacak indirimle uygulanacak Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresi sekiz (8) yıldan daha az olmayacaktır. 

10.6  Kusur Haricindeki Sebeplere Bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezasının 

Kaldırılması, İndirilmesi veya Askıya Alınması veya diğer 

Yaptırımların Uygulanması 

10.6.1  Anti-Doping Kural İhlallerinin Ortaya Çıkarılmasında ve Tespitinde Somut 

Destek Verilmesi 

10.6.1.1  Anti-Doping kural ihlallerinde, Madde 13 kapsamında nihai temyiz süreci 

sonuçlanmadan veya temyize başvurma süresi sona ermeden önce, ilgili 

Sporcu veya diğer Kişi, bir Anti-Doping Organizasyonuna, bir adli 

makama, profesyonel bir disiplin kuruluna, (i) başka bir Kişi tarafından 

işlenmiş bir anti-doping kural ihlalinin bir Anti-Doping Organizasyonu 

tarafından ortaya çıkarılmasını ve tespitini sağlayacak şekilde, veya (ii) 

Somut Destek sağlayan Kişinin sağladığı bilgileri ISSF’e erişilebilir kılarak 

bu bilgilerin başka bir Kişi tarafından işlenmiş bir suçun veya mesleki kural 

ihlalinin ortaya çıkarılmasını ve tespitini sağlayacak şekilde, Somut Destek 

olması durumunda, ISSF, bir vakada karar verilen Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin bir kısmını askıya alabilir. Madde 13 kapsamında verilen temyiz 

kararından veya temyize başvurma süresi sona erdikten ve karar bu 

şekilde kesinleştikten sonra, ISSF, aksi takdirde uygulanması gereken Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin bir kısmını ancak WADA’nın onayı ile askıya 

alabilir. Aksi durumda, uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin ne kadarlık bir kısmının askıya alınabileceği, anti- doping kural 

ihlalinin ciddiyetine ve ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin sporda dopingin 

önlenmesine dair çabalar için verdiği Somut Desteğe bağlıdır. Aksi 

durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin dörtte 
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üçünden fazlası askıya alınamaz. Diğer taraftan uygulanması gereken 

ceza ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası ise, bu Madde kapsamında 

askıya alınamayacak süre sekiz yıldan daha az olamaz. Hak Mahrumiyeti 

Cezasına yönelik bir askıya alma işleminin işletildiği Somut Destek 

durumunda Sporcu veya diğer Kişinin iş birliğinde bulunmaya, tam ve 

inandırıcı Somut Destek sunmaya devam etmemesi durumunda ISSF 

daha önce verilmiş olan Hak Mahrumiyeti Cezasını tekrar yürürlüğe 

koyacaktır. ISSF’in askıya alınmış bir Hak Mahrumiyeti Cezasını yeniden 

yürürlüğe koymaya karar vermesi veya askıya alınmış bir Hak Mahrumiyeti 

Cezasını yeniden yürürlüğe sokmamaya karar vermesi halinde, Madde 13 

uyarınca itiraz etme hakkına sahip herhangi bir Kişi tarafından söz konusu 

karara itiraz edilebilecektir. 

10.6.1.2  Sporcu veya diğer Kişilerin Anti-Doping Organizasyonlarına Somut Destek 

sunmalarını daha fazla teşvik etmek amacıyla, ISSF’in veya bir dopingle 

mücadele kuralını ihlal etmiş olan (veya ileri sürülen) Sporcu veya diğer 

Kişinin talebi üzerine, WADA, Madde 13’e uygun olarak verilecek bir nihai 

temyiz kararının sonrası da dahil olmak üzere sonuçları değerlendirme 

sürecinin herhangi bir aşamasında, aksi durumda uygulanması gereken 

Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin veya Doğacak diğer Hukuki Sonuçların 

uygun bir şekilde askıya alınmasını kabul edebilecektir. WADA, istisnai 

koşullar altında, Somut Desteğe bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Ceza 

sürelerine ve Doğacak diğer Hukuki Sonuçlara yönelik olarak bu maddede 

belirtilen limitlerin üzerindeki ertelemeleri ve hatta hiçbir Hak Mahrumiyeti 

Cezası uygulanmamasını ve/veya para ödüllerinin iade edilmemesini veya 

para cezalarının veya ücretlerin ödenmemesini kabul edebilecektir. 

WADA’nın onayı, bu Madde’de belirtilen şekilde yaptırımın tekrar 

uygulamaya konulmasına tabi olacaktır. Madde 13 hükümlerine karşın, bu 

Madde bağlamında WADA’nın vermiş olduğu kararlara bir diğer Anti-

Doping Organizasyonu tarafından itiraz edilemez. 

10.6.1.3  ISSF’in, Somut Destek gerekçesiyle, aksi durumda uygulanması gereken 

bir yaptırımın bir kısmını askıya alması durumunda, kararın gerekçelerini 

içeren bir bildirim, Madde 15.2’de belirtildiği şekilde Madde 13.2.3 gereği 

temyiz hakkı ile diğer Anti-Doping Organizasyonlarına gönderilir. Dopingle 

mücadelenin yararına olacağının WADA tarafından belirlendiği özel 

durumlarda; WADA, ISSF’e Somut Destek anlaşmasının veya sunulan 

Somut Desteğin kapsamının Kamuoyuna Açıklanmasını sınırlandıran veya 

geciktiren gizlilik anlaşmaları imzalamasına yetki verebilecektir. 

10.6.2  Diğer Kanıtların Mevcut Olmaması Halinde bir Anti-Doping Kural 

İhlalinin İtirafı  

 Bir Sporcu veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kural ihlali eylemini, 

kendisinden o ihlali ortaya çıkarabilecek bir Örnek alma çağrısından önce 

(veya Madde 2.1 kapsamı dışındaki bir anti-doping kural ihlali söz konusu 

ise, Madde 7’ye uygun olarak ihlale ilişkin ilk bildirimin alınmasından önce) 

kendi isteğiyle itiraf etmesi ve bu itirafın, itiraf tarihinde o ihlale ilişkin tek 

güvenilir kanıt olması halinde, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinde indirime 

gidilebilir, ancak bu indirim sonrasındaki ceza süresi, aksi durumda 

uygulanacak olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin yarısından az olamaz. 
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10.6.3  Madde 10.2.1 veya 10.3.1 kapsamında Yaptırıma tabi bir İhlal ile 

Yüzleşmenin ardından bir Anti-Doping Kural İhlalinin İvedi Kabulü  

 Madde 10.2.1 veya 10.3.1’e göre potansiyel olarak dört yıllık bir yaptırıma 

tabi bir Sporcunun veya diğer Kişinin (Örnek vermekten kaçınmak veya 

reddetmek veya Örnek Vermede Hileden dolayı), ISSF tarafından vaka ile 

yüzleştirilmesinin hemen ardından, ileri sürülen anti-doping kural ihlalini 

derhal itiraf etmesi durumunda, hem ISSF’in hem de WADA’nın onayı ve 

takdirine göre, ihlalin ciddiyetine ve Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur 

derecesine bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi en az iki yıla kadar 

indirilebilir. 

10.6.4  Ceza İndirimi için Çoklu Gerekçelerin Uygulanması 

 Madde 10.6 kapsamında bir ceza indirimine veya askıya alınmasına karar 

vermeden önce, bir Sporcunun veya diğer Kişinin, Madde 10.4, 10.5 veya 

10.6’nın birden fazla hükmüne göre bir yaptırımda indirim alma hakkına 

sahip olduğunu kanıtladığı durumlarda aksi durumda uygulanması 

gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 10.2, 10.3, 10.4 ve 10.5. 

Maddelerine uygun olarak tespit edilir. Sporcunun veya diğer Kişinin, 

Madde 10.6 uyarınca ceza indirimine veya askıya alınmasına hak 

kazandığını tespit etmesi halinde, Hak Mahrumiyeti Cezası indirilebilir 

veya askıya alınabilir, ancak uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası aksi 

durumda uygulanması gereken ceza süresinin dörtte birinden az olamaz. 

10.7  Birden Fazla İhlal 

10.7.1  Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir Anti-Doping Kuralını ikinci kez ihlal 

etmesi durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, aşağıdaki 

maddelerde yer alan cezaların en ağırı olacaktır: 

 (a) altı ay; 

 (b) Madde 10.6’da belirtilen indirimler dikkate alınmaksızın, birinci anti-

doping kural ihlali için uygulanmış olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin 

yarısı; veya 

 (c) Madde 10.6’da belirtilen indirimler dikkate alınmaksızın, başka bir 

şekilde ikinci anti-doping kural ihlalinin ilk ihlal olduğu varsayılarak geçerli 

olacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin iki katı. 

 Yukarıda belirtilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresi belirlendikten sonra 

Madde 10.6’nın uygulanması suretiyle indirim yapılabilecektir. 

10.7.2  Üçüncü kez Dopingle Mücadele Kural İhlali 

 Üçüncü kez gerçekleştirilen dopingle mücadele kural ihlali, Madde 10.4 ve 

10.5 kapsamında cezanın iptali veya hafifletilmesini gerektiren koşulun 

yerine getirilmiş olması veya Madde 2.4’te tanımlanan bir ihlal niteliğinde 

olması istisna olmak üzere, her durumda ömür boyu Hak Mahrumiyeti 

Cezası ile cezalandırılır. Yukarıda belirtilen istisna durumlarında, verilecek 

Hak Mahrumiyeti Ceza süresi sekiz yıldan ömür boyu Hak Mahrumiyeti 

Cezasına kadar uzar. 

10.7.3  Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalin olmadığını 

kanıtladığı bir anti-doping kural ihlali vakasında, ilgili ihlal bu maddenin 

amaçları açısından önceki bir ihlal olarak görülmeyecektir. 

10.7.4  Olası Çoklu İhlallere İlişkin İlave Kurallar 
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10.7.4.1  Madde 10.7 kapsamındaki yaptırımların uygulanması amacına yönelik 

olarak, bir anti-doping kuralının ihlali, Sporcunun veya diğer Kişinin Madde 

7 çerçevesinde uyarı bildirimi almasından sonra veya ISSF ilk ihlale ilişkin 

uyarı bildiriminde bulunmak için gerekli girişimleri yaptıktan sonra, 

Sporcunun veya diğer Kişinin ISSF tarafından ikinci kez ihlalde 

bulunduğunun ispat edilmesi halinde bu ihlal ikinci ihlal sayılabilir. ISSF’in 

bu durumu tespit edememesi halinde, ihlaller tek ve ilk ihlal olarak 

sayılacak ve uygulanacak yaptırım, daha ağır bir yaptırımı gerektiren ihlal 

temel alınarak belirlenecektir. 

10.7.4.2  İlk anti-doping kural ihlaline yaptırımın uygulanmasından sonra, bu ihlale 

ilişkin uyarı bildiriminde bulunulmadan önce ilgili Sporcunun veya diğer 

Kişinin başka bir anti-doping kural ihlalinde bulunduğunun ISSF tarafından 

tespit edilmesi halinde, ISSF, her iki ihlalin aynı anda yargılanması 

halinde, uygulanabilecek olan yaptırımı temel alarak ilave bir yaptırım 

uygulayacaktır. Önceki tarihli anti-doping kural ihlalinden önce yapılan 

bütün Müsabakalarda elde edilen sonuçlar Madde 10.8 uyarınca 

diskalifiye edilecektir. 

10.7.5  On Yıllık bir Süre İçinde Gerçekleştirilen Çok Sayıda Anti-Doping Kural 

İhlali Madde 10.7 çerçevesinde, her bir anti-doping kural ihlalinin çok 

sayıda ihlal olarak değerlendirilmesi için on yıllık bir süre içinde 

gerçekleştirilmiş olması gerekir. 

10.8  Örnek Alımından veya bir Anti-Doping Kural İhlalinden Sonra 

Müsabakalarda Elde Edilen Sonuçların Diskalifiyesi 

 Alınan Örneğin pozitif olarak tespit edildiği bir Müsabakada elde edilen 

sonuçların Madde 9 uyarınca otomatik diskalifiyesine ek olarak, 

(Müsabaka sırasında veya Müsabaka Dışında) alınan Örneğin pozitif 

çıktığı veya diğer bir anti-doping kural ihlalinin gerçekleştiği tarihten Geçici 

Tedbirin veya kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının başlatılma tarihine 

kadar olan sürede, Sporcunun elde ettiği diğer bütün Müsabaka sonuçları 

adil yargı ilkeleri aksini öngörmediği sürece diskalifiye edilecek ve verilen 

bütün madalyalar, puanlar ile ödüller geri alınacaktır. 

10.9  CAS Giderlerinin ve Geri Verilecek Para Ödüllerinin Paylaştırılması 

 CAS giderlerinin ve para ödüllerinin geri ödenme önceliği şu şekilde 

olacaktır: İlk olarak, CAS tarafından hükmedilen giderler ödenecektir; ikinci 

olarak, ISSF giderleri ödenecektir.  

10.10  Mali Yaptırımlar 

 Bir Sporcunun ya da diğer Kişinin bir anti-doping kuralını ihlal etmesi 

durumunda, ISSF kendi takdir yetkisini kullanarak ve orantılılık ilkesi 

gözetilerek (a) Sporcunun ya da diğer Kişinin anti-doping kuralını ihlal 

etmesi ile ortaya çıkan maliyet bedellerini, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 

gözetilmeksizin tahsil etme ve/veya (b) azami Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin infazına başlandığı durumlarda geçerli olmak üzere, Sporcuya 

ya da diğer Kişiye 5000 ABD Dolarına kadar varan miktarlarda para cezası 

verme hakkına sahiptir.  
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 Mali bir Yaptırımın uygulanması veya ISSF’in masraflarını tazmin etmesi, 

bu Anti-Doping Kuralları veya “Kod” uyarınca verilmesi gereken Hak 

Mahrumiyeti veya diğer bir yaptırımı azaltmak için dayanak 

oluşturmayacaktır. 

10.11  Hak Mahrumiyeti Ceza Süresinin Başlaması 

 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Hak 

Mahrumiyeti Cezası kararının verildiği tarihte veya yargılamadan feragat 

edilmiş olması ya da yargılama yapılmaması durumunda Hak Mahrumiyeti 

Cezasının kabul edildiği veya belirtilen başka bir tarihte başlar. 

10.11.1  Sporcudan veya diğer Kişiden Kaynaklanmayan Gecikmeler 

 Yargı veya Doping Kontrolü sürecinde Sporcudan veya diğer Kişiden 

kaynaklanmayan önemli gecikmelerin yaşanması halinde ISSF, Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresini Örneğin alındığı tarihten veya başka bir anti-

doping kural ihlalinin en son işlendiği tarihten itibaren başlatabilir. Geriye 

dönük Hak Mahrumiyeti Cezası da dahil olmak üzere Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresindeki Müsabakalardan elde edilen bütün sonuçlar diskalifiye 

edilecektir. 

10.11.2  İhlalin Zamanında İtiraf Edilmesi 

 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin, bir anti-doping kural ihlalinde 

bulunduğunun ISSF tarafından iddia edilmesi üzerine ilgilinin ihlali derhal 

(derhal ifadesi, her halükârda bir Sporcunun tekrar Müsabakalara 

katılmasından önce anlamındadır) itiraf etmesi halinde, Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresi Örneğin alındığı tarihten veya başka bir anti-doping kural 

ihlalinin sonuncusundan başlayacak şekilde başlatılabilir. Ancak, bu 

maddenin uygulandığı hallerde, Sporcunun veya diğer Kişinin, her 

halükârda kendisine uygulanacak cezayı kabul ettiği tarihten veya cezanın 

kararlaştırıldığı yargılama tarihinden veya cezanın başka bir şekilde 

kararlaştırıldığı tarihten başlamak üzere Hak Mahrumiyeti Cezasının en az 

yarısını çekmesi zorunludur. Bu Madde, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin 

Madde 10.6.3 kapsamında önceden hafifletildiği hallerde uygulanmaz. 

10.11.3  Uygulanan Geçici Tedbirin ya da İnfaz Edilmekte Olan Hak 

Mahrumiyeti Cezasının Düşülmesi 

10.11.3.1 Geçici Tedbirin uygulanması ve Tedbire Sporcu ya da diğer Kişi tarafından 

uyulması durumunda, Sporcuya ya da diğer Kişiye uygulanan Geçici 

Tedbir süresi daha sonra kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının toplam 

süresinden düşülecektir. Hak Mahrumiyeti Cezasının, daha sonra 

gerçekleşen temyiz öncesinde infazına başlanmış olması halinde, bu 

Sporcu veya diğer Kişi, infaz edilmiş Hak Mahrumiyeti Cezası süresinin 

temyiz sonrasında ceza süresinden düşülmesine hak kazanacaktır. 

10.11.3.2  ISSF tarafından kararlaştırılan Geçici Tedbiri bir Sporcunun veya diğer 

Kişinin kendi iradesiyle yazılı olarak kabul etmesi ve böylece Geçici 

Tedbire uyması durumunda, Sporcunun veya diğer Kişinin söz konusu 

Tedbir sonrası infaz edilen ceza süresi, daha sonra kesinleşmiş Hak 

Mahrumiyeti Cezasının toplam süresinden düşülecektir. Sporcunun veya 

diğer Kişinin kendi iradesiyle verdiği söz konusu yazılı kabul belgesinin bir 

nüshası, vakit geçirilmeden Madde 15.1 kapsamında belirtilen, anti-doping 

kural ihlali iddiasında bulunabilecek ilgili taraflara gönderilecektir. 
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10.11.3.3  Geçici Tedbirin veya kendi isteğiyle kabul edilen Geçici Tedbirin başlangıç 

tarihinden önceki bir tarihte Sporcunun Müsabakalara katılmamaya karar 

vermesi veya kendi takımı tarafından Müsabakalardan uzaklaştırılmış 

olmasına ilişkin süreler, kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden 

düşülemez. 

10.11.3.4  Takım Sporlarında, bir Takıma bir Hak Mahrumiyeti Cezasının 

uygulanması durumunda, adil yargılama ilkeleri aksini gerektirmedikçe, 

Hak Mahrumiyeti Cezası, Hak Mahrumiyeti Cezasına hükmedilen nihai 

yargı kararının alındığı tarihte veya yargılanmadan feragat edilmiş olması 

durumunda Hak Mahrumiyeti Cezasının kabul edildiği veya diğer 

şekillerde uygulandığı tarihte başlayacaktır. Takımın Geçici Tedbir süresi 

ister uygulanmış isterse gönüllü olarak kabul edilmiş olsun, kesinleşmiş 

olan toplam Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülecektir.  

10.12  Hak Mahrumiyeti Ceza Sürecinde Statü 

10.12.1  Hak Mahrumiyeti Ceza Sürecinde Katılımın Yasaklanması 

 Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan Sporcular ve diğer Kişiler, söz konusu 

Hak Mahrumiyeti Cezası süresince ISSF veya herhangi bir Ulusal 

Federasyon veya kulüp veya diğer ISSF ve Ulusal Federasyon üye 

kuruluşu tarafından yetkilendirilen veya düzenlenen hiçbir Müsabakaya 

veya etkinliğe (onaylanmış anti-doping eğitim veya rehabilitasyon 

programları hariç) veya herhangi bir profesyonel lig veya herhangi bir 

Uluslararası veya Ulusal Turnuva Düzenleyicisinin yetkilendirdiği veya 

düzenlediği hiçbir Müsabakaya veya devlet kurumlarının maddi destek 

verdiği üst düzeyde ya da ulusal düzeydeki hiçbir spor etkinliğine hiçbir 

sıfatla katılamazlar.  

 Dört yıldan daha uzun bir Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu 

veya diğer Kişi, cezalı olduğu sporların dışında ya da “Kod” İmza Sahibi 

Taraf olmayan ya da İmza Sahibi Tarafın üyesi olmayan kuruluşların 

düzenlediği bir spor dalındaki bir yerel Müsabakaya ancak söz konusu 

cezasının 4 (dört) yılını tamamladıktan sonra Sporcu olarak katılabilir, 

ancak söz konusu yerel spor Müsabakasının Sporcuya veya diğer Kişiye 

bir ulusal şampiyonaya veya Uluslararası Turnuvaya katılma (veya 

katılmak için puan elde etme) olanağını doğrudan ya da dolaylı yoldan 

vermemesi ve Sporcu veya diğer Kişinin hiçbir sıfatla Reşit Olmayan 

Kişilerle çalışmıyor olması gerekir. Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir 

Sporcu ve diğer Kişi, söz konusu Hak Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca 

Teste tabi olmaya devam edecektir. 

10.12.2  Antrenmanlara Dönüş 

 Madde 10.12.1’in bir istisnası olarak, bir Sporcu, aşağıda belirtilen 

sürelerin kısa olanı zarfında bir takımla antrenmanlara dönebilir veya bir 

kulübün veya ISSF’in yetkisini tanıyan diğer bir kuruluşun sahip olduğu 

tesisleri kullanabilir: (1) Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin son 

iki ayı veya (2) uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin son dörtte 

birlik kısmı. 
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10.12.3  Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Spora Katılım Yasağının İhlali  

 Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu veya diğer Kişinin 

cezasının infaz edildiği süre içinde Madde 10.12.1’de belirtilen yasağı ihlal 

ederek bir Müsabakada yer alması durumunda, o Müsabakada Sporcunun 

veya diğer Kişinin elde ettiği sonuçlar diskalifiye edilecek ve esas Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresine eşit bir süreye kadar olan yeni Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi, esas Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sonuna 

eklenecektir. Eklenen Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Sporcunun veya diğer 

Kişinin Kusurunun derecesine ve davanın diğer koşullarına göre 

değiştirilebilir. Bir Sporcunun veya diğer Kişinin spora katılım yasağını ihlal 

edip etmediğine ve cezanın değiştirilmesinin yerinde olup olmayacağına, 

ISSF karar verir. Bu karara Madde 13’e uygun olarak itiraz edilebilecektir.  

 Bir Sporcu Destek Personelinin veya diğer Kişinin, bir başka Kişinin söz 

konusu Hak Mahrumiyeti Ceza süresi içinde katılım yasağını ihlal 

etmesine yardımcı olması durumunda, ISSF, bu tür yardımlar hususunda 

Madde 2.9’un ihlaline ilişkin yaptırımları uygulayacaktır. 

10.12.4  Hak Mahrumiyeti Ceza süresince Mali Yardımlardan Yoksun Bırakma 

 Madde 10.4 veya 10.5’te belirtildiği gibi verilen hafifletilmiş cezanın 

dışındaki anti-doping kural ihlallerinde, ilave olarak sporla ilgili olarak ilgili 

Kişi tarafından alınan mali yardımların tamamı veya bir kısmı ISSF ve 

kendi Ulusal Federasyonları tarafından durdurulur. 

10.13  Yaptırımların Otomatik Olarak Yayınlanması 

 Her yaptırımın yayınlanması zorunlu olan kısmı, Madde 15.3’e uygun 

şekilde otomatik olarak yayınlanacaktır. 

MADDE 11 TAKIMLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

11.1  Takım Sporlarında Test İşlemi 

 Bir Turnuvaya katılan bir takımın birden fazla oyuncusunun bir anti-doping 

kural ihlalinde bulunduklarının Madde 7 kapsamında saptanması halinde, 

Turnuvayı düzenleyen kuruluş takıma Turnuva periyodunda uygun Hedef 

Testini uygular. 

11.2 Takımlara Uygulanacak Yaptırımlar 

11.2.1 Bir takımın bir üyesi tarafından Turnuva içi testte anti-doping kural 

ihlalinde bulunulduğu tespit edilmesi durumunda takım tarafından o 

müsabakada elde edilen sonuç tüm yaptırımları ile birlikte; madalyaların, 

puanların ve ödüllerin geri alınması dahil, otomatik olarak diskalifiye edilir.  

11.2.2 Bir takımın bir üyesi tarafından Turnuva süresinde veya Turnuvayla ilişkili 

olarak bir anti-doping kural ihlalinde bulunulduğu tespit edilmesi 

durumunda takım tarafından o müsabakada elde edilen sonuç, takıma ve 

üyelerine yönelik tüm yaptırımları ile birlikte; madalyaların, puanların ve 

ödüllerin geri alınması dahil, otomatik olarak diskalifiye edilir  
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11.2.3 Bir takımın bir üyesi tarafından Turnuva süresinde veya Turnuvayla ilişkili 

olarak bir anti-doping kural ihlalinde bulunulduğu tespit edilmesi 

durumunda eğer takımın diğer üyeleri kendilerinin bu ihlalde bir kusurları 

veya ihmalleri olmadığını ispatlarsa, ihlalin oluştuğu Turnuva haricindeki 

Turnuvaların anti-doping kural ihlallinden etkilenmiş olması ihtimalinin 

bulunması hali hariç, takımın diğer Turnuvalarda elde ettiği sonuçlar 

diskalifiye edilmez 

MADDE 12:  SPOR ORGANLARI HAKKINDA YAPTIRIMLAR VE MALİYETLER  

12.1  ISSF, bu anti-doping talimatlarına uygun hareket etmedikleri gerekçesi ile 

Ulusal Federasyonlara verilen ödeneklerin bir kısmını veya tamamını ya 

da diğer mali olmayan destekleri durdurma yetkisine sahiptir. 

12.2  Ulusal Federasyonlar, kendilerine bağlı bir Sporcu ya da diğer bir Kişi 

tarafından Anti-Doping Kurallarının ihlal edilmesine ilişkin ortaya çıkan 

bütün masrafları (laboratuar, yargılama ve seyahat harcamaları da dahil 

ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) ISSF’e ödeyecektir ya da Sporcu 

veya diğer Kişi tarafından ödenmesini sağlayacaktır. 

12.3  ISSF İcra Komitesi, Ulusal Federasyonlara aşağıdaki esaslara dayanarak 

tanıma, idarecilerinin ve sporcularının Uluslararası Turnuvalara katılım 

yeterliği ve para cezalarıyla ilgili ilave disiplin işlemleri uygulamayı tercih 

edebilir: 

12.3.1  Bir Ulusal Federasyona bağlı olan Sporcular ya da diğer Kişiler tarafından 

12 aylık süre içinde, ISSF veya Ulusal Federasyon dışındaki diğer bir Anti-

Doping Organizasyonu veya kendi Anti-Doping Organizasyonu tarafından 

yapılan testlerde, bu Anti-Doping Kurallarının (Madde 2.4 kapsamındaki 

ihlaller hariç olmak üzere) dört ya da daha fazla kez ihlal edilmesi. Böyle 

bir durumda ISSF İcra Komitesi aşağıdakilerden birini seçebilir:  

 (a) Bahse konu Ulusal Federasyonun tüm idarecilerinin ISSF Etkinliklerine 

katılımını iki yıla kadar bir periyot için yasaklamak ve/veya (b) Ulusal 

Federasyona 10.000 ABD Dolarına kadar para cezası vermek. 

 (Bu kural amaçları için Kural 12.3.2 gereğince ödenmiş cezalar, verilecek 

bir para cezasına sayılabilir) 

12.3.1.1 Bir Ulusal Federasyona bağlı olan Sporcular ya da diğer Kişiler tarafından 

12 aylık süre içinde, ISSF veya Ulusal Federasyon dışındaki diğer bir Anti-

Doping Organizasyonu veya kendi Anti-Doping Organizasyonu tarafından 

yapılan testlerde, Madde 12.3.1’de belirtilen ihlallere ilave olarak bu Anti-

Doping Kurallarının (Madde 2.4 kapsamındaki ihlaller hariç olmak üzere) 

dört ya da daha fazla kez ihlal edilmesi durumunda ISSF İcra Komitesi 

bahse konu Ulusal Federasyonun üyeliğini dört (4) yıla kadar bir periyot 

için askıya alabilir. 
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12.3.2  Bir Ulusal Federasyona bağlı birden fazla Sporcunun ya da Kişinin, Anti-

Doping Kurallarından herhangi birini, bir Uluslararası Turnuva sırasında 

ihlal etmesi. Böyle bir durumda ISSF İcra Komitesi söz konusu Ulusal 

Federasyona 10.000 ABD Dolarına kadar para cezası verebilir. 

12.3.3  ISSF’in bir Ulusal Federasyondan, bir Sporcunun bulunduğu yer hakkında 

bilgi talep etmesinin ardından, Ulusal Federasyonun ISSF’i bilgilendirme 

sürecinde gerekli çabayı göstermemesi. Böyle bir durumda ISSF İcra 

Komitesi, söz konusu Ulusal Federasyona Sporcu başına 5.000 ABD 

Dolarına kadar para cezası verebilir, ayrıca bahse konu Ulusal 

Federasyonun Sporcularını Test etmek için ISSF’in yaptığı tüm 

harcamaları talep edebilir. 

MADDE 13 TEMYİZLER 

13.1  Temyiz Edilebilen Kararlar 

 Bu Anti-Doping Kurallarına göre verilen kararlara Madde 13.2’den Madde 

13.7’e kadar olan kısımdaki hükümler veya “Kod”un, işbu Anti-Doping 

Kurallarının veya Uluslararası Standartların ilgili diğer hükümleri uyarınca 

itiraz edilebilir. Bu türden kararlar, temyiz makamı aksi yönde karar 

vermemiş ise temyiz sürecinde geçerli olacaktır. Bir temyiz başvurusunda 

bulunulmadan önce, Anti-Doping Organizasyonunun kurallarında 

öngörülen karar sonrası yeniden gözden geçirme olanaklarının kullanılmış 

olması zorunludur, ancak bu yeniden gözden geçirme sürecinde aşağıda 

13.2.2. Maddede belirtilen ilkelere riayet edilmelidir (Madde 13.1.3’ün 

hükümleri istisnadır). 

13.1.1  İnceleme Kapsamının Sınırlı Olmaması 

 Temyiz konusundaki incelemenin kapsamı, konu ile ilgili bütün hususları 

içerir ve açık bir şekilde ilk yargılama makamının önündeki hususlar veya 

inceleme kapsamı ile sınırlı değildir. 

13.1.2  CAS’ın Temyiz Konusu Bulguları Kabul Etmemesi 

 CAS, kararını verirken kararı temyiz edilen yargılama makamının 

kullanmış olduğu takdir hakkına riayet etmekle yükümlü değildir. 

13.1.3  WADA’nın İç Hukuk Yollarını Kullanma Zorunluluğunun Bulunmaması 

 WADA’nın Madde 13 çerçevesinde temyiz hakkına sahip olduğu ve başka 

hiçbir tarafın ISSF sürecindeki kesinleşmiş kararı temyiz etmediği 

durumlarda, WADA, Sporcu veya diğer Kişi için ISSF’in işleyiş sürecinde 

öngörülen diğer hukuk yollarını kullanmaksızın söz konusu kesinleşmiş 

kararı doğrudan CAS’a götürebilir. 

13.2  Anti-Doping Kural İhlallerine, Yaptırımlara, Geçici Tedbirlere, 

Kararların ve Yargı Yetkisinin Tanınmasına Kararlarını Temyiz 

 Bir anti-doping kuralının ihlal edildiğine dair bir karar; bir anti-doping kural 

ihlaline ilişkin yaptırımların uygulanmasına ya da uygulanmamasına dair 

bir karar; veya bir anti-doping kuralının ihlal edilmediğine dair bir karar; bir 

dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin incelemenin usule ilişkin eksiklikler 

nedeniyle yürütülemeyeceğine (örneğin, zaman aşımı dahil olmak üzere) 

ilişkin bir karar; Madde 5.7.1’e uygun olarak sporu bırakmış bir Sporcunun 

Müsabakaya dönmesi için altı ay önceden bildirimde bulunmasına yönelik 

koşul için bir istisna tanımamaya yönelik olarak WADA’nın aldığı bir karar;  
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 “Kod” Madde 7.1 kapsamında sonuç yönetiminin devrine ilişkin olarak 

WADA’nın aldığı bir karar; bir Olumsuz Analitik Bulgunun veya bir Atipik 

Bulgunun bir anti-doping kural ihlali olarak öne sürülemeyeceğine dair ilk 

yargılama makamı kararı; veya Madde 7.7 kapsamında yürütülen bir 

soruşturma sonrasında bir anti-doping kural ihlalinin söz konusu 

olmadığına dair verilen bir karar; Ön Yargılama sonucunda verilen bir 

Geçici Tedbir kararı; ISSF’in Madde 7.9 hükümlerine riayet etmemesi; 

ISSF’in iddia edilen bir anti-doping kural ihlali veya bu ihlalden 

kaynaklanan Hukuki Sonuçlar hakkında karar verme yetkisinin olmadığına 

dair bir karar; Madde 10.6.1 kapsamında bir Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin askıya alınmasına veya alınmamasına veya ertelenmiş bir Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin yeniden yürürlüğe konulmasına veya 

konulmamasına yönelik bir karar; Madde 10.12.3 kapsamında verilen bir 

karar; ve Madde 14 kapsamında başka bir Anti-Doping Organizasyonunun 

vermiş olduğu bir kararı tanımama yönünde ISSF tarafından verilen bir 

karar yalnızca Madde 13.2 – 13.7’de belirtildiği şekilde temyiz edilebilir. 

13.2.1  Uluslararası Seviye Sporcu veya Uluslararası Turnuvalara İlişkin 

Temyizler 

 Bir Uluslararası Turnuvaya katılımdan doğan veya Uluslararası Düzeyde 

Sporcuları ilgilendiren vakalarda verilen kararlar yalnızca CAS nezdinde 

temyiz edilebilir.  

13.2.2  Diğer Sporcuları veya diğer Kişileri İlgilendiren Temyizler 

 Madde 13.2.1 kapsamında bulunmayan vakalarda verilen kararlar, Sporcu 

veya diğer Kişi üzerinde yargılama yetkisi olan Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından konulan kurallara göre oluşturulmuş bağımsız 

ve tarafsız bir ulusal seviye temyiz makamında temyiz edilebilir. Böyle bir 

temyiz için kurallar şu prensiplere uygun olacaktır: gecikmeden yapılan bir 

yargılama, adil ve bağımsız bir yargılama heyeti; masrafları Kişi’nin 

kendisine ait olmak üzere avukat tarafından temsil hakkı; ve gecikmemiş, 

yazılı ve gerekçeli bir karar. Eğer Ulusal Anti-Doping Organizasyonu böyle 

bir kurum oluşturmadıysa, karar, böyle bir makam önüne getirmek için 

gerekli şartların sağlanması kaydıyla, CAS nezdinde Temyiz edilebilir.  

13.2.3  Temyiz Hakkına Sahip Olan Kişiler 

 Madde 13.2.1’e tabi olan vakalarda CAS’a temyiz hakkına sahip olan 

taraflar şunlardır: (a) Temyiz edilen karara konu olan Sporcular veya diğer 

Kişiler; (b) temyiz edilen kararın verildiği vakanın diğer tarafı; (c) ISSF;    

(d) ilgili Kişinin ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşı veya lisans sahibi 

olduğu ülkelerdeki Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu; (e) kararın 

Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunları üzerinde bir etkiye sahip 

olması veya Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlarına katılabilmek 

için seçilebilme hakkının da içinde bulunduğu bazı kararları etkilemesi 

durumunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası Paralimpik 

Komitesi; ve (f) WADA. 

 Madde 13.2.2’ye tabi olan vakalarda, ulusal seviye temyiz makamına 

başvurma hakkına sahip olan taraflar Ulusal Anti-Doping Organizasyonu 

kurallarında belirtildiği şekilde olacaktır; ancak asgari olarak aşağıdaki 

tarafları içerecektir:  
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 (a) temyiz edilen karara konu olan Sporcu veya diğer Kişiler; (b) temyiz 

edilen kararın verildiği vakanın diğer tarafı; (c) ISSF; (d) ilgili Kişinin ikamet 

ettiği ülkedeki veya vatandaşı veya lisans sahibi olduğu ülkelerdeki Ulusal 

Dopingle Mücadele Kuruluşu; (e) kararın Olimpiyat Oyunları veya 

Paralimpik Oyunları üzerinde bir etkiye sahip olması veya Olimpiyat 

Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için seçilebilme 

hakkının da içinde bulunduğu bazı kararları etkilemesi durumunda 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası Paralimpik Komitesi; ve 

(f) WADA. Madde 13.2.2’ye tabi vakalarda, WADA, Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve ISSF, ulusal seviye temyiz 

makamının kararlarını CAS’a götürme hakkına da sahip olacaktır. Temyize 

başvuran taraflar, ilgili bütün bilgilerin, kararı temyiz edilen Anti-Doping 

Organizasyonundan alınması konusunda CAS’tan yardım alabilirler ve 

CAS’ın talep etmesi durumunda söz konusu bilgilerin ilgililerince verilmesi 

zorunludur.  

 İşbu talimatta geçen hükümlere karşın, bir Geçici Tedbiri temyiz 

edebilecek olan tek Kişi kendisi aleyhinde Geçici Tedbir verilen Sporcu 

veya diğer Kişidir. 

13.2.4  Karşı Temyiz Talepleri ve diğer Müteakip İzin Verilen Temyizler 

 “Kod”a göre CAS nezdinde açılan davalarda adı geçen davalılardan birinin 

yapacağı karşı temyiz taleplerine ve diğer müteakip temyizlere özellikle 

izin verilmiştir. Bu Madde 13’e göre temyiz etme hakkına sahip herhangi 

bir taraf, bir karşı temyiz talebini ve müteakip temyiz talebini en geç kendi 

cevabı ile birlikte sunmalıdır.  

13.3  Yargılama Makamının Kararını Zamanında Vermemesi 

 Bir Anti-Doping kural ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

kararını WADA’nın belirlediği makul süre içinde verememesi halinde, 

WADA, ISSF sanki bir anti-doping kural ihlalinin gerçekleşmediğine karar 

vermişçesine konuyu CAS’a götürme hakkına sahiptir. CAS’ın duruşma 

heyeti bir anti-doping kural ihlalinin gerçekleştiğine ve WADA’nın doğrudan 

CAS’a başvurarak makul bir şekilde hareket ettiğine karar vermesi halinde, 

WADA’nın bahsi geçen temyize ilişkin masrafları ve avukatlık giderleri, 

ISSF tarafından WADA’ya geri ödenecektir. 

13.4  Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasını (TUE) İlgilendiren Temyizler 

 TUE kararlarına münhasıran Madde 4.4’te belirtildiği gibi itiraz edilebilir. 

13.5  Temyiz Kararlarının Bildirilmesi 

 Bir temyize taraf olan herhangi bir Anti-Doping Organizasyonu temyiz 

kararını, Sporcuya veya diğer Kişiye ve Madde 13.2.3’e göre itiraz hakkına 

sahip olacak diğer Anti-Doping Organizasyonlarına Madde 15.2’de 

belirtilen şekilde derhal bildirecektir. 

13.6  Madde 12’ye Göre Verilen Kararları Temyiz 

 Madde 12’ye uygun olarak ISSF tarafından alınan kararlar, ilgili Ulusal 

Federasyon tarafından münhasıran CAS’ta temyiz edilebilir. 

 

 
 
 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -176- 

 

13.7  Temyiz Başvuru Süresi 

13.7.1  CAS’a Temyiz Başvurusu 

 Temyiz eden taraf tarafından CAS’a temyiz başvurusunda bulunma 

zamanı, kararın kendisine tebliğ edilmesini takip eden yirmi bir gündür. 

Yukarıdakinden bağımsız olarak, temyiz hakkına sahip olan ancak karara 

bağlanan davanın tarafı olmayan bir şahıs/grup tarafından yapılan temyiz 

başvurusuna ilişkin aşağıdakiler uygulanacaktır: 

 (a) Kararın tebliğini takiben onbeş gün içerisinde taraf/taraflar, kararı veren 

makamdan, dava dosyasının bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir; 

 (b) Eğer onbeş günlük süre zarfında böyle bir talep gelirse, bu talebi yapan 

tarafın CAS’a temyiz başvurusunda bulunmak için dava dosyasını teslim 

almasından başlayarak yirmi bir gün süresi olacaktır. 

 Yukarıdakinden bağımsız olarak, WADA’nın müdahillik başvurusu için son 

tarih, aşağıdaki tarihlerden daha geç olanıdır: 

 (a) davanın diğer herhangi bir tarafının temyiz başvurusunda 

bulunabilmesi için belirlenen son günden yirmi bir gün sonra, veya 

 (b) karara ilişkin dosyanın tamamının WADA’ya ulaşmasından yirmi bir 

gün sonra. 

13.7.2  Madde 13.2.2 Uyarınca Yapılacak Temyizler 

 Ulusal Anti-Doping Organizasyonu tarafından belirlenmiş kurallar 

çerçevesinde ulusal seviyede oluşturulmuş bağımsız ve tarafsız kuruma 

yapılacak temyiz başvuruları için öngörülen süre Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonunun bahse konu kurallarında yer alacaktır.  

 Yukarıdakinden bağımsız olarak, WADA’nın müdahillik başvurusu için son 

tarih, aşağıdaki tarihlerden daha geç olanıdır: 

 (a) davanın diğer herhangi bir tarafının temyiz başvurusunda 

bulunabilmesi için belirlenen son günden yirmi bir gün sonra, veya 

 (b) karara ilişkin dosyanın tamamının WADA’ya ulaşmasından yirmi bir 

gün sonra. 

MADDE 14  ISSF’İN İNCELEME HAKKI 

14.1  ISSF İcra Komitesi’nin “Kod” ile uyumlu olmayan bir Ulusal Federasyon 

kararını inceleme hakkı, Anti-Doping Kuralları ve “Kod”un prensiplerine 

uyulması ve doğru şekilde uygulanması ihtiyacı ile tutarlıdır. 

14.2 Bir ISSF Ulusal Federasyonun yargı yetkisinde bir anti-doping kural ihlali 

olduğunda, ISSF İcra Komitesi, Soruşturma Komisyonunun incelemesini 

tamamlamasını müteakip; bu Anti-Doping Kurallarına göre bir yaptırımı 

gözden geçirmeye, bir yaptırım önerme ve/veya uygulamaya aşağıdaki 

hallerde yetkilidir: 

 (a) ISSF Ulusal Federasyonu gereğini yapmazsa, veya 
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 (b) Ulusal Federasyon tarafından uygulanan yaptırımın açıkça “Kod” la 

uyumlu olmaması halinde. 

14.3 ISSF Soruşturma Komisyonu Ulusal Federasyonun disiplin kurulu kararını 

gözden geçirdikten sonra, hatalı karar temyiz edilmeden önce ve/veya 

temyiz başvurusu yokluğunda, Ulusal Federasyona ilk kararı ile ilgili 

tavsiyelerde bulunabilir ve Ulusal Federasyonun disiplin kuruluna bu Anti-

Doping Kuralları ve “Kod” un hükümlerinin doğru uygulanması açısından 

kararı gözden geçirme fırsatı verebilir. Bu durum üzerine bir Ulusal 

Federasyonun kararı gözden geçirmeyi reddetmesi, Madde 13 gereğince 

ISSF’in veya WADA’nın CAS’a temyiz başvurusunda bulunması ve 

başarılı olunması halinde harcamaların Ulusal Federasyona ödetilmesi ile 

sonuçlanacaktır. 

14.4 Bir Ulusal Federasyon uygun ve zamanında sonuç yönetimi prosedürlerini 

uygulamazsa, ISSF İcra Komitesi; ISSF Soruşturma Komisyonunun tüm 

Doping Kontrol prosedürlerinin doğru şekilde uygulandığı ve Sporcunun 

Madde 8 gereğince dinlenme hakkı olduğu konularında tatmin olduğu 

durumda, doping kontrolü Olumsuz Analitik Bulgu veren Ulusal Seviye bir 

Sporcuya bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı veya ne ölçüde bir 

yaptırım uygulanacağına karar verecektir. Bahse konu Sporcuya daha 

önce bir geçici tedbir uygulanmadıysa, dosyaya göre bir duruşma 

gerçekleşmeden ve bir yaptırım uygulanmadan önce geçici tedbir 

uygulanabilir. 

MADDE 15 GİZLİLİK VE RAPORLAMA 

15.1  Olumsuz Analitik Bulguya, Atipik Bulgulara ve İddia Edilen diğer 

Anti-Doping Kural İhlallerine İlişkin Bilgiler 

15.1.1  Sporculara ve diğer Kişilere Anti-Doping Kural İhlallerinin Bildirilmesi  

 Anti-Doping kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen Sporculara ve diğer 

Kişilere yapılacak bildirim bu Anti-Doping Kurallarının 7 ve 15’inci 

maddelerinde belirtildiği şekilde olacaktır. Ulusal Federasyonun üyesi olan 

bir Sporcu veya diğer Kişi’ye bildirim Ulusal Federasyona gönderilerek 

yapılabilir. 

15.1.2  Ulusal Federasyonlara ve WADA’ya Yapılacak Anti-Doping Kural İhlalleri 

Bildirimleri 

 İddia edilen anti-doping kural ihlali bildirimi, bu Anti-Doping Kurallarının 7 

ve 15’inci maddelerinde belirtildiği şekilde Sporculara ve diğer Kişilere 

yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak Ulusal Anti-Doping Kuruluşlarına ve 

WADA’ya da gönderilecektir. 

15.1.3  Anti-Doping Kural İhlali Bildiriminin İçeriği 

 Madde 2.1’de belirtilen anti-doping kural ihlali durumunda bildirimde 

bulunması gereken bilgiler: Sporcunun adı, ülkesi, yaptığı spor ve branşı, 

hangi düzeyde Müsabakalara katıldığı, Testin Müsabaka İçinde mi yoksa 

Müsabaka Dışında mı yapıldığı, Örneğin alındığı tarih, laboratuar 

tarafından bildirilen analiz sonucu ve Test ve Soruşturmalar için 

Uluslararası Standardın gerekli kıldığı diğer bilgiler. Madde 2.1’in ihlali 

dışındaki anti-doping kural ihlallerinin bildirimi ihlal edilen kural veya iddia 

edilen ihlalin gerekçesini içermelidir. 
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15.1.4  Durum Raporları 

 Madde 15.1.1’e göre bir anti-doping kural ihlalinin bildirilmesi ile 

neticelenmemiş olan soruşturmalar hariç olmak üzere, Ulusal Anti-Doping  

Organizasyonları ve WADA’ya, Madde 7, 8 veya 13 kapsamında 

yürütülmekte olan incelemenin ve sorgulamanın durumu ve sonuçları ile 

ilgili olarak düzenli bir biçimde bilgi verilecek ve konunun çözümüne ilişkin 

yazılı bir gerekçeli açıklama veya karar derhal kendilerine gönderilecektir. 

15.1.5  Gizlilik 

 Bu bildirimleri alan kuruluşlar, bu bilgileri, ISSF tarafından Kamuoyuna 

Açıklanmadıkça veya aşağıda Madde 15.3’te belirtildiği üzere açıklanması 

gerektiği halde açıklanmaması durumunda, görevini icra edebilmesi 

açısından söz konusu bilgileri bilmesi zorunlu olan Kişilerin dışında (bu 

Kişiler Milli Olimpiyat Komitesinin, Ulusal Federasyonun ve Takım 

Sporlarında bir Takımın uygun personeli olabilir) hiç kimseye 

açıklamayacaktır. 

15.2  Anti-Doping Kural İhlallerine İlişkin Kararların Bildirilmesi ve 

Dosyaların Talep Edilmesi 

15.2.1  Anti-Doping kural ihlallerine ilişkin Madde 7.11, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 

10.12.3 veya 13.5 hükümlerine göre verilen kararlar, mümkünse, olası 

azami yaptırımın uygulanmamasının gerekçesi de dahil olmak üzere 

kararın bütün gerekçelerini içerecektir. Kararın İngilizce veya Fransızca 

olmadığı durumlarda, ISSF, kararın ve destekleyici gerekçelerin İngilizce 

veya Fransızca kısa bir özetini sağlayacaktır. 

15.2.2  Madde 15.2.1’e göre bir karar eline geçtikten sonra temyiz hakkı olan bir 

Anti-Doping Organizasyonu, kararın eline geçmesinden itibaren 15 gün 

içerisinde karar ile ilgili dava dosyasının tamamının bir kopyasını talep 

edebilir. 

15.3  Kamuoyuna Açıklama 

15.3.1  ISSF tarafından bir anti-doping kural ihlalini gerçekleştirdiği iddia edilen bir 

Sporcunun veya diğer Kişinin kimliği, ancak Madde 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 veya 

7.7’ye uygun olarak ilgili Sporcuya veya diğer Kişiye ve Madde 15.1.2’ye 

uygun olarak WADA ve Sporcu veya diğer Kişi’nin Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna bildirilmesinden sonra, sadece ISSF tarafından 

Kamuoyuna Açıklanabilir. 

15.3.2  ISSF, Madde 13.2.1 veya 13.2.2’ye göre son temyiz kararından veya 

böyle bir temyizden feragat edilmesinden veya bir anti-doping kural 

ihlalinin gerçekleştiğinin bir yargılamada Madde 8’e uygun olarak tespit 

edilmesinden veya bu tür bir yargılamadan feragat edilmesinden veya bir 

anti-doping kural ihlalinin gerçekleştiği iddiasına, itiraz süresi geçtikten 

sonraki en geç yirmi gün içinde anti-doping soruşturmasının sonucunu,  
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 spor dalını, ihlal edilen anti-doping kuralını, ihlali gerçekleştiren Sporcunun 

veya diğer Kişinin adını, varsa kullanılan Yasaklanmış Maddeyi veya 

Yasaklanmış Metodu ve infazına başlanan yaptırımı, Kamuoyuna 

Açıklamak zorundadır. ISSF, ayrıca anti-doping kural ihlallerine ilişkin en 

son temyiz kararlarının sonuçlarını da yirmi gün içinde yukarıda belirtilen 

bilgilerle birlikte Kamuoyuna Açıklamak zorundadır. 

15.3.3  Bir yargılama veya temyiz sonucunda bir Sporcunun veya diğer Kişinin 

herhangi bir anti-doping kural ihlalinde bulunmadığının tespit edilmesi 

halinde, bu konudaki karar ancak ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin rızası 

alındıktan sonra Kamuoyuna Açıklanabilir. ISSF, bu rızayı almak için 

gerekli makul gayreti gösterecek ve rıza alması halinde, söz konusu 

kararın tamamını veya ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin onaylayabileceği 

bir özetini Kamuoyuna Açıklayacaktır. 

15.3.4  Yayımlama, gerekli bilgilerin en azından ISSF web sitesine konulmak veya 

başka bir şekilde yayımlamak ve bir aydan daha fazla süreyle ya da Hak 

Mahrumiyeti süresince orada tutulmak suretiyle gerçekleşecektir. 

15.3.5  Ne ISSF’in, ne de onun Ulusal Federasyonlarının veya bu kuruluşların 

hiçbir yetkilisi, ilgili Sporcuya, Kişiye veya onların temsilcilerine isnat edilen 

kamuoyu yorumlarına yanıt vermenin dışında, devam etmekte olan 

herhangi bir vakanın esası hakkında (süreçle ilgili ve bilimsel genel 

açıklamaların dışında) kamuoyunda alenen herhangi bir fikir beyan 

etmeyecektir. 

15.3.6  Bir anti-doping kuralını ihlal ettiği tespit edilen bir Sporcunun veya diğer 

Kişinin Reşit Olmayan bir Kişi olması durumunda, Madde 15.3.2’de gerekli 

kılınan zorunlu Kamuoyu Açıklaması yapılması gerekmeyecektir. Reşit 

Olmayan bir Kişiyi içeren bir davaya ilişkin ihtiyari bir Kamuoyu 

Açıklaması, davaya ait olgular ve şartlar ile orantılı olacaktır. 

15.4  İstatistikî Raporlama 

 ISSF, gerçekleştirdiği Doping Kontrol işlemlerine ait genel istatistikî raporu 

yılda en az bir kez olmak üzere yayımlayacak ve raporun bir kopyasını da 

WADA’ya gönderecektir. ISSF, Teste alınan Sporcuların adlarını ve Test 

tarihlerini içeren raporları da yayımlayabilecektir. 

15.5  Doping Kontrolü Bilgileri Ortak Kayıt Merkezi 

 ISSF, Test Dağılım Planının koordine edilmesini sağlamak ve Testlerin 

farklı Anti-Doping Organizasyonları tarafından gereksiz yere 

tekrarlanmasını önlemek amacıyla, söz konusu Sporcular üzerinde 

Müsabaka İçinde ve Müsabaka Dışında yapılan bütün Test sonuçlarını, 

ADAMS’ı kullanarak Testleri takiben mümkün olan en kısa süre içinde 

WADA ortak kayıt merkezine bildirecektir. Bu bilgiler, mümkünse ve 

yürürlükteki kurallara uygun olarak, ilgili Sporcular, Sporcuların Ulusal 

Anti-Doping Organizasyonları ve Test yapma yetkisi bulunan diğer Anti-

Doping Organizasyonları tarafından erişilebilir olacaktır. 
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15.6  Verilerin Gizliliği 

15.6.1  ISSF, “Kod” ve Uluslararası Standartlar (özellikle, Mahremiyetin ve Kişisel 

Bilgilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standart dahil) kapsamında ve 

bu Anti-Doping Kurallarına uygun olarak anti-doping faaliyetlerini yürütmek 

açısından gerekli ve uygun gördüğü durumlarda, Sporcular ve diğer Kişiler 

ile ilgili kişisel bilgileri toplayabilir, saklayabilir, işleyebilir ve açıklayabilir. 

15.6.2  Bu Anti-Doping Kuralları uyarınca herhangi bir Kişiye, kişisel veriler de 

dâhil olmak üzere, bilgi veren herhangi bir Katılımcı bu bilgilerin geçerli 

Kişisel bilgilerin korunması mevzuatı uyarınca ve bu Anti-Doping 

Kurallarının uygulanması amacıyla, Mahremiyetin ve Kişisel Bilgilerin 

Korunmasına İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak toplandığını, 

işleneceğini, açıklanacağını bu Kişiler tarafından kullanılacağını kabul 

etmiş sayılır. 

MADDE 16 KARARLARIN UYGULANMASI VE TANINMASI 

16.1  Madde 13’te belirtilen temyiz hakkı ve Madde 14’te belirtilen gözden 

geçirme hakkına ve Madde 4.4.2 ve 4.4.4’de belirtilen gözden geçirme 

sürecine tabi olmak koşuluyla, herhangi bir İmza Sahibi Tarafın “Kod” ile 

uyumlu olan ve kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği Test işlemleri 

ve duruşma sonuçları veya diğer kesin yargı kararları, Dünya çapında 

geçerli olacaktır ve ISSF ve onun Ulusal Federasyonları tarafından 

tanınacak ve uygulanacaktır. 

16.2  ISSF ve onun Ulusal Federasyonları, “Kod”u kabul etmemiş ancak, 

oluşturdukları kurallar “Kod” ile uyumlu olan diğer kuruluşların aldıkları 

önlemleri tanıyacaktır. 

16.3  Madde 13’de belirtilen temyiz hakkına tabi olarak, bu Anti-Doping 

Kurallarının ihlali ile ilgili ISSF kararları bütün Ulusal Federasyonlar 

tarafından tanınacak ve bu kararların etkinlikle uygulanması için gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

MADDE 17 ISSF ANTİ-DOPİNG KURALLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE ULUSAL 

 FEDERASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

17.1 Tüm Ulusal Federasyonlar ve üyeleri bu Anti-Doping Kurallarına uyacaktır. 

Tüm Ulusal Federasyonlar ve diğer üyeler, kendilerinin anti-doping yargı 

yetkisi altında olan tüm Sporculara (Ulusal Seviye Sporcular dahil) ISSF’in 

bu Anti-Doping Kurallarını uygulama yetkisi olduğu konusunda kendi 

mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Kendisinin anti-

doping yargı yetkisi altında olan tüm Sporculara (Ulusal Seviye Sporcular 

dahil) uygulanmasını sağlamak amacıyla, Ulusal Federasyon bu Anti-

Doping Kurallarını kendi kurallarına direkt olarak veya referans vererek 

ithal edecektir. 
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17.2 Tüm Ulusal Federasyonlar, kendileri veya üye kuruluşları tarafından 

yetkilendirilen veya organize edilen bir Müsabaka veya Etkinliğe Sporcu ve 

antrenör, eğitici, yönetici, takım yöneticisi, medikal veya paramedikal 

personel olarak katılan tüm Sporcu Destek Personelinin bu Anti-Doping 

Kurallarına ve “Kod” gereğince sorumlu olan Anti-Doping 

Organizasyonu’nun sonuç yönetim otoritesine tabi olduklarını böyle bir 

katılımla kabul ettiklerini belirten kurallar oluşturacaklardır. 

17.3 Tüm Ulusal Federasyonlar bir anti-doping kural ihlalini öne süren veya 

ihlale ilişkin her bilgiyi ISSF’e ve kendi Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonuna rapor edecek, ve soruşturmayı yürütmeye yetkili 

herhangi bir Anti-Doping Organizasyonunun yaptığı bir soruşturmaya 

destek olacaklardır. 

17.4 Tüm Ulusal Federasyonlar, geçerli bir gerekçesi olmadan Yasaklanmış 

Madde veya Yasaklanmış Metod kullanan Sporcu Destek Personelinin,  

ISSF veya Ulusal Federasyonun yargı yetkisi altında olan Sporculara 

destek olmalarını engelleyecek disiplin kurallarına sahip olacaklardır. 

17.5 Tüm Ulusal Federasyonların, kendi Ulusal Anti-Doping Organizasyonları 

ile koordineli olarak anti-doping eğitimi icra etmeleri gerekmektedir. 

 

MADDE 18 ZAMANAŞIMI 

 Anti-Doping kural ihlalinin gerçekleştiği iddia edilen tarihten itibaren on yıl 

içinde, Madde 7 uyarınca ihlalde bulunulduğuna dair bir bildirim 

yapılmadıkça veya makul bir şekilde bildirim girişimi yapılmadıkça, Sporcu 

veya diğer Kişi aleyhinde anti-doping kural ihlaline dair herhangi bir 

kovuşturma başlatılamaz. 

 

MADDE 19 ISSF’İN WADA ’YA UYUM RAPORLARI 

 ISSF, “Kod” Madde 23.5.2 uyarınca, WADA’ya “Kod” Kurallarına uyum 

raporlarını gönderecektir. 

 

MADDE 20 EĞİTİM 

 ISSF, dopingden arınmış spor için, asgari olarak “Kod” Madde 18.2’de 

belirtilen konularda, bilgilendirme, eğitim ve önleme programlarını 

planlayacak, uygulayacak, değerlendirecek ve gözlemleyecek ve bu 

programlara Sporcu ve Sporcu Destek Personelinin aktif katılımını 

destekleyecektir. 
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MADDE 21 ANTİ-DOPİNG KURALLARININ DEĞİŞİMİ VE YORUMLANMASI 

21.1  Bu Anti-Doping Kuralları zaman zaman ISSF tarafından değiştirilebilir. 

Tüm önerilen değişiklikler ve düzeltmeler İdari Konsey tarafından 

onaylanmalıdır. 

21.2  Bu Anti-Doping Kuralları mevcut yasalar veya tüzüklerden bağımsız, özerk 

bir metin olarak yorumlanacaktır. 

21.3  Bu Anti-Doping Kurallarında çeşitli Bölümler ve Maddeler için kullanılan 

başlıklar sadece kolaylık sağlama amacına yöneliktir ve bu Anti-Doping 

Kurallarının esasının bir parçası sayılmayacak veya atıfta bulundukları 

hükümlerin anlamını herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. 

21.4  “Kod” ve Uluslararası Standartlar, bu Anti-Doping Kurallarının ayrılmaz 

parçaları olarak değerlendirilecek ve herhangi bir tutarsızlık olması 

durumunda “Kod” ve Uluslararası Standartlar dikkate alınacaktır. 

21.5  Bu Anti-Doping Kuralları, “Kod”un ilgili hükümleri uyarınca kabul edilmiştir 

ve “Kod”un ilgili hükümleriyle tutarlı bir şekilde yorumlanacaktır. Giriş 

Bölümü Anti-Doping Kurallarının ayrılmaz bir parçası olarak 

değerlendirilecektir. 

21.6 “Kod”un çeşitli hükümlerine ve bu Anti-Doping Kurallarına dipnotlar 

niteliğinde konan açıklamalar, bu Anti-Doping Kurallarını yorumlamak için 

kullanılacaktır. 

21.7  Bu Anti-Doping Kuralları 1 Ocak 2015 tarihinde tam olarak yürürlüğe 

girecektir (“Yürürlük Tarihi”). Yürürlük Tarihinden önce karara 

bağlanmamış olan hususlara geriye dönük olarak uygulanmayacaklardır. 

Bununla birlikte: 

21.7.1  Bu Anti-Doping Kurallarının Yürürlük Tarihinden sonra gerçekleşen anti 

doping kural ihlalleri için Madde 10 kapsamında uygulanacak yaptırımların 

tespiti amacıyla, Yürürlük Tarihinden önce gerçekleşen dopingle mücadele 

kural ihlalleri “birinci ihlal” veya “ikinci ihlal” sayılacaktır. 

21.7.2  Madde 10.7.5 kapsamındaki çoklu ihlaller açısından önceki ihlallerin göz 

önünde bulundurulabileceği geriye dönük uygulama süresi ve Madde 

17’de belirtilen zaman aşımı süresi, usül kurallarıdır ve geriye dönük 

olarak uygulanır; ancak Madde 17, yalnızca zamanaşımı süresinin 

halihazırda Yürürlük Tarihi’ne kadar sona ermemiş olması durumunda 

geriye dönük olarak uygulanacaktır. Aksi takdirde, Yürürlük Tarihi itibarıyla 

devam etmekte olan bir anti-doping kural ihlali durumunda ve Yürürlük 

Tarihi öncesinde vuku bulmuş olan bir anti-doping kural ihlalinin Yürürlük 

Tarihi sonrasında dava konusu olması söz konusu olduğunda, dava, 

duruşma heyetinin, dava koşullarını göz önünde bulundurarak “lehe 

kanun” prensibinin uygulanmasına karar vermedikçe, iddia olunan anti-

doping kural ihlalinin vuku bulduğu tarihte geçerli olan anti-doping kuralları 

uygulanacaktır. 
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21.7.3  Yürürlük Tarihinden önce Madde 2.4’de belirtilen bulunabilirlik bildirim 

ihlalleri (Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartta belirtildiği 

şekilde Testin kaçırılması veya bulunabilirlik bildiriminde bulunulmaması) 

ileriye taşınacak ve Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda 

uygun olarak Yürürlük Tarihinden sonra da geçerlilik süresi sonuna kadar 

geçerli olacaktır, ancak gerçekleştikten 12 ay sonra geçerliliğini yitirecektir. 

21.7.4  Yürürlük Tarihinden önce anti-doping kural ihlali yönünde nihai hükme 

varılıp da Yürürlük Tarihinden itibaren hâlâ Hak Mahrumiyeti döneminde 

olan Sporcu veya diğer Kişinin davalarına istinaden, söz konusu Sporcu 

veya diğer Kişi bu anti-doping kuralları ışığında Hak Mahrumiyeti Ceza 

döneminin kısaltılması için sonuç değerlendirme yetkisi olan Anti-Doping 

Organizasyonuna başvurabilir. Başvuru, Hak Mahrumiyeti döneminin 

süresi dolmadan yapılmalıdır. Verilen hüküm Madde 13.2 uyarınca temyiz 

edilebilir. Bu Anti-Doping Kuralları kapsamında, anti-doping kural ihlali 

yönünde nihai hükme varılan ve Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin dolduğu 

anti-doping kural ihlali davalarında başvuru kabul edilmeyecektir. 

21.7.5  Madde 10.7.1 kapsamında işlenen ikinci ihlal için uygulanacak Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin belirlenmesi açısından, ilk ihlale ilişkin 

yaptırımın Yürürlük Tarihinden önceki kurallara dayanarak verilmiş olması 

durumunda söz konusu Hak Mahrumiyeti Ceza süresi; ilk ihlal için bir Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi değerlendirilmesi yapıldığı sırada bu Anti-Doping 

Kurallarının yürürlükte olduğu varsayılarak belirlenecektir. 

 

MADDE 22 “KOD” UN (DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARININ) 

YORUMLANMASI 

22.1  “Kod” un resmi metni WADA tarafından oluşturulacak ve İngilizce ve 

Fransızca olarak yayımlanacaktır. İngilizce ve Fransızca yayımlanan 

belgeler arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce olan metin 

dikkate alınacaktır. 

22.2  “Kod” un çeşitli hükümlerini dipnotlarla ek olarak izah eden açıklamalar, 

“Kod” un yorumlanmasında kullanılacaktır. 

22.3  “Kod”, İmza Sahibi Tarafların veya hükümetlerin mevcut yasaları veya 

tüzükleri temel alınmaksızın bağımsız ve özerk bir metin olarak 

yorumlanacaktır. 

22.4  “Kod” un çeşitli Bölümleri ve Maddeleri için kullanılan başlıklar sadece 

kolaylık sağlama amacına yöneliktir ve “Kod” un esasının bir parçası 

sayılmayacak veya atıfta bulundukları hükümlerin anlamını herhangi bir 

şekilde etkilemeyecektir. 

22.5  “Kod”, bir İmza Sahibi Tarafça kabul edildiği ve kendi kurallarına dahil 

edildiği tarihe kadar karara bağlanmamış olan hususlara geriye dönük 

olarak uygulanmayacaktır. Ancak, “Kod” un yürürlüğe girmesinden önce 

vuku bulmuş olan anti-doping kural ihlalleri, daha sonraki anti-doping kural 

ihlallerine Madde 10 kapsamında uygulanacak yaptırımların tespiti 

amacıyla “birinci ihlal” veya “ikinci ihlal” sayılmaya devam edilebilecektir. 
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22.6  Dünya Anti-Doping Programı’nın ve “Kod” un Amacı, Kapsamı ve 

Organizasyonu ve Ek – 1: Tanımlar ve Ek – 2: Madde 10’un 

Uygulanmasına İlişkin Örnekler, “Kod” un ayrılmaz birer parçası 

sayılacaktır. 

MADDE 23 SPORCULARIN VE DİĞER KİŞİLERİN GÖREV VE 

 SORUMLULUKLARI 

23.1 Sporcuların Görev ve Sorumlulukları 

23.1.1  Bu Anti-Doping Kurallarını bilmek ve onlara uymak. 

23.1.2  Her zaman Örnek vermek için hazır bulunmak. 

23.1.3  Ağız yoluyla aldıkları ve kullandıkları her şeyden anti-doping bağlamında 

sorumluluğu almak. 

23.1.4  Yasaklanmış Madde ve Yasaklanmış Metod kullanmama yükümlülükleri 

konusunda tıbbi personeli bilgilendirmek ve kendilerine uygulanan 

tedavilerin bu Anti-Doping Kurallarını ihlal etmediğinden emin olma 

sorumluluğunu üstlenmek. 

23.1.5  Sporcunun önceki on yıllık süre içinde bir anti-doping kural ihlalinde 

bulunmuş olduğuna ilişkin olarak, bir İmza Sahibi Olmayan Tarafın almış 

olduğu bir kararı, kendi Ulusal Anti-Doping Kuruluşuna ve ISSF’e 

bildirmek. 

23.1.6  Anti-Doping kural ihlallerini araştıran Anti-Doping Organizasyonları ile 

işbirliği yapmak. 

23.1.7 Herhangi bir Sporcunun anti-doping kural ihlallerini araştıran Anti-Doping 

Organizasyonları ile tam işbirliği yapmaması, ISSF İcra Komitesi 

tarafından, ISSF Kurallar ve Mevzuatı gereğince disiplin işlemi yapılması 

ile sonuçlanabilir. 

23.2 Sporcu Destek Personelinin Görev ve Sorumlulukları 

23.2.1  Bu Anti-Doping Kurallarını bilmek ve onlara uymak. 

23.2.2  Sporcu Test programı konusunda işbirliği yapmak. 

23.2.3  Anti-Doping davranışlarını benimsemeleri için Sporcuların değer yargıları 

ve davranışları konusunda etkilerini kullanmak. 

23.2.4  Sporcunun önceki on yıllık süre içinde bir anti-doping kural ihlalinde 

bulunmuş olduğuna ilişkin olarak, bir İmza Sahibi Olmayan Tarafın almış 

olduğu herhangi bir kararı kendi Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşuna ve 

ISSF’e bildirmek. 

23.2.5  Anti-Doping kural ihlallerini araştıran Anti-Doping Organizasyonları ile 

işbirliği yapmak. 

23.2.6 Herhangi bir Sporcu Destek Personelinin anti-doping kural ihlallerini 

araştıran Anti-Doping Organizasyonları ile tam işbirliği yapmaması, ISSF 

İcra Komitesi tarafından, ISSF Kurallar ve Mevzuatı gereğince disiplin 

işlemi yapılması ile sonuçlanabilir. 

23.2.7  Sporcu Destek Personeli, kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan herhangi 

bir Yasaklanmış Maddeyi veya Yasaklanmış Metodu Kullanmayacak veya 

Bulundurmayacaktır. 
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23.2.8 Bir Sporcu Destek Personelinin, kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan 

herhangi bir Yasaklanmış Maddeyi veya Yasaklanmış Metodu Kullanması 

veya Bulundurması, ISSF İcra Komitesi tarafından, ISSF Kurallar ve 

Mevzuatı gereğince disiplin işlemi yapılması ile sonuçlanabilir. 
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EK 1: TANIMLAR 

ADAMS: Anti-Doping Uygulama ve Yönetim Sistemi, veri korumayla ilgili yasal 

düzenlemelere paralel olarak ilgili taraflara ve WADA’ya dopingle mücadele 

çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, veri girişine, saklanmasına, 

paylaşılmasına ve raporlanmasına yönelik internet tabanlı bir veri tabanı yönetim 

aracıdır. 

Ağır Kusur veya İhmalin Olmaması (No Significant Fault or Negligence): Sporcunun 

veya diğer Kişinin mevcut koşulların tamamı ve Kusur veya İhmalin Olmamasına 

ilişkin ölçütler göz önüne alındığında, kendi Kusur veya İhmalinin anti-doping kural 

ihlali açısından ciddi boyutta olmadığını kanıtlamasıdır. Reşit Olmayan bir Kişinin 

durumu hariç olmak üzere, Sporcu, Madde 2.1’e yönelik bir ihlal için ayrıca 

Yasaklanmış Maddenin kendi vücuduna nasıl girmiş olduğunu da kanıtlamalıdır. 

Anti-Doping Organizasyonu (Anti-Doping Organization): Doping Kontrol sürecinin 

herhangi bir aşamasının başlatılmasına, uygulanmasına veya yürütülmesine ilişkin 

kuralları düzenlemekle yetkili olan bir İmza Sahibi Taraftır. Bu kuruluş tanımına, 

örneğin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi, kendi 

Turnuvalarında Test yapan diğer Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri, WADA, 

Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Anti-Doping Organizasyonları dahildir. 

Anti-Doping Kural İhlallerinden Doğacak Hukuki Sonuçlar ve Yaptırımlar 

(Consequences of Anti-Doping Rule Violations): Bir Sporcu veya diğer Kişi, bir anti-

doping kural ihlalinde bulunduğunda, aşağıdaki Doğacak Hukuki Sonuçlardan biri 

veya daha fazlası uygulanır: (a) Diskalifiye etme ya da İptal etme; Sporcunun belli bir 

Müsabakada veya Turnuvada elde ettiği Sonuçların geçersiz sayılması ve verilen 

madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması da dahil olmak üzere diğer 

yaptırımların uygulanması anlamına gelmektedir; (b) Hak Mahrumiyeti Cezası, 

Sporcunun veya diğer Kişinin bir anti-doping kural ihlali nedeniyle herhangi bir 

Müsabakaya veya diğer etkinliklere katılmasının veya Madde 10.12.1’de belirtildiği 

gibi mali bir takım haklardan yararlanmasının belli bir süre için yasaklanması 

anlamındadır; (c) Geçici Tedbir, Madde 8 çerçevesinde yürütülen bir davada kesin 

karar verilinceye kadar Sporcunun veya diğer Kişinin herhangi bir Müsabakaya ya da 

etkinliğe katılmasının geçici olarak yasaklanması anlamındadır. (d) Mali Yaptırımlar: 

Bir anti-doping kural ihlali için veya bir anti-doping kural ihlali ile ilişkili maliyetleri rücu 

etmek üzere uygulanan mali bir Yaptırım anlamına gelmektedir; ve (e) Kamuoyuna 

Açıklama veya Yayınlama: Bilgilerin, Madde 14 çerçevesinde öncelikle alma hakkına 

sahip olan Kişilere ek olarak Kamuoyuna ve diğer Kişilere açıklanması veya 

Yayınlanmasıdır. Takım Sporları’ndaki takımlar da Madde 11’de belirtilen Doğacak 

Hukuki Sonuçlara tabi olabilecektir. 

Atipik Bulgu (Atypical Finding): Olumsuz Analitik Bulgunun tespitinden önce WADA 

tarafından akredite edilmiş bir laboratuar veya WADA tarafından yetkilendirilmiş 

başka bir laboratuar tarafından düzenlenen ve Laboratuarlara İlişkin Uluslararası 

Standart veya ilgili Teknik Belgeler uyarınca daha ileri düzeyde araştırma yapılması 

gerektiğini ortaya koyan bir rapordur. 
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Atipik Pasaport Bulgusu (Atypical Passport Findings): İlgili Uluslararası Standartlarda 

belirtildiği şekilde Atipik Pasaport Bulgusu olarak tanımlanan bir rapordur. 

Bağımsız Gözlemci Programı (Independent Observer Program): Belli Turnuvalarda 

WADA’nın denetimi altında olmak üzere Doping Kontrolü sürecini gözlemleyen, 

Doping Kontrolü sürecine ilişkin rehberlik hizmeti veren ve gözlemlerini bir rapor 

halinde sunan bir gözlem ekibidir. 

Bireysel Spor (Individual Sport): Takım Sporu olmayan her spordur. 

Bölgesel Anti-Doping Organizasyonu (Regional Anti-Doping Organization): Anti-

Doping Kurallarının kabul edilmesini ve uygulanmasını, Örneklerin planlanmasını ve 

toplanmasını, sonuçların değerlendirilmesini, TUE’lerin incelenmesini, yargılamaların 

yapılmasını ve bölgesel seviyede eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak 

amacıyla, ulusal anti-doping programlarının yetkilendirildikleri kısımlarını koordine 

etmek ve yönetmek üzere üye ülkeler tarafından belirlenmiş olan bölgesel bir kuruluş 

anlamındadır. 

Bulundurma (Possession): Fiili ve fiziki olarak veya hukuken varsayılan Bulundurma 

anlamındadır (yalnızca ilgili Kişinin, Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun 

veya Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun bulunduğu yerden münhasır 

sorumlu ya da sorumlu olmaya niyetli olması halinde dikkate alınacaktır); ancak, ilgili 

Kişinin Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metod üzerinde veya Yasaklanmış 

Madde veya Yasaklanmış Metodun bulunduğu yer üzerinde münhasır sorumlu 

olmaması halinde, eğer ilgili Kişi Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun 

varlığından haberdar ise ve onlardan sorumlu olma kastı var ise hukuken varsayılan 

Bulundurma olgusu söz konusu olabilir.  Ancak, Kişiye herhangi bir anti-doping kural 

ihlalinde bulunduğu yönünde bildirimde bulunulmasından önce, eğer Kişi 

Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun Bulundurma amacında olmadığını 

gösterecek somut adımlar atmış ve Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodu 

Bulundurmak istemediğini bir Anti-Doping Organizasyonuna açıkça bildirmişse, 

yalnızca o Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodu Bulundurmasından dolayı 

bir anti-doping kural ihlalinde bulunmuş sayılamaz. Bu tanımlamanın aksi yöndeki 

bütün hükümlerine karşın, bir Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodun 

(elektronik ortamda veya başka bir şekilde) satın alınması durumunda, o 

Yasaklanmış Madde veya Yasaklanmış Metodu satın alan Kişi, o Yasaklanmış 

Madde veya Yasaklanmış Metodu bulundurmuş sayılacaktır. 

Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri (Major Event Organizations): Kıta veya bölge 

bazında veya diğer bir Uluslararası Turnuvanın Düzenleyicisi olarak işlev gören Milli 

Olimpiyat Komitelerinin veya birden fazla spor dalını kapsayan diğer uluslararası spor 

kuruluşlarının kıtasal işbirlikleri anlamındadır. 

CAS: Spor Tahkim Mahkemesi’dir. 

Diskalifiye Etme ya da İptal Etme (Disqualification): Anti-Doping Kural İhlallerinden 

Doğacak Hukuki Sonuçlar bölümüne bakınız. 
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Doping Kontrolü (Doping Control):  Bulunacağı yerlere ilişkin bilgi verme, Örnek alma 

ve nakletme, laboratuar analizi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları, sonuçları 

değerlendirme ve yargılama aşamalarındaki bütün süreçler de dahil olmak üzere, 

dağılım planlamasından temyiz başvurusuna kadar olan bütün adımlar ve süreçlerdir. 

Geçici Tedbir (Provisional Suspension) : Anti-Doping Kural İhlallerinden Doğacak 

Hukuki Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Hak Mahrumiyeti Cezası (Ineligibility): Anti-Doping Kural İhlallerinden Doğacak 

Hukuki Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Hedefe Yönelik Test (Target Testing): Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 

Standart uyarınca belli Sporcuların Test için seçilmesidir. 

Hile (Tampering ): Kötü amaçla veya uygunsuz bir şekilde değiştirmek; uygun 

olmayan bir etki yaratmak; uygun olmayan bir şekilde müdahale etmek; engellemek, 

sonuçları değiştirmek veya olağan işlemin uygulanmasını engellemek amacıyla 

hilekârlık yapma niyetiyle yanıltmak veya müdahil olmak anlamındadır. 

İmza Sahibi Taraflar (Signatories) : Madde 23’te belirtildiği gibi “Kod” u imzalamış ve 

Dünya Anti-Doping Kurallarına uymayı kabul etmiş olan kuruluşlardır. 

Kamuoyuna Açıklama veya Yayınlama (Publicly Disclose or Publicly Report) : Anti-

Doping Kural İhlallerinden Doğacak Hukuki Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Katılımcı (Participant) : Herhangi bir Sporcu veya Sporcu Destek Personelidir. 

Kayıtlı Test Havuzu (Registered Testing Pool) : Uluslararası Federasyonlar 

tarafından Uluslararası düzeyde ve Ulusal Anti-Doping Organizasyonları tarafından 

Ulusal düzeyde kendi Test dağılım programlarının bir parçası olarak Müsabaka İçi ve 

Müsabaka Dışı Teste tabi olan yüksek öncelikli Sporcular için ayrı ayrı oluşturdukları 

havuzdur ve bu nedenle Madde 5.6 ve Test ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 

Standartta da belirtildiği gibi bulunabilirlik bildirimi vermeleri gereklidir. 

Kirlenmiş Ürün (Contaminated Product): Ürün etiketinde veya internette yapılacak 

makul bir arama sonucunda elde edilecek bilgiler arasında belirtilmeyen Yasaklanmış 

bir Madde ihtiva eden bir ürün anlamındadır. 

Kişi (Person) : Gerçek bir Kişi veya bir kurum veya kuruluştur. 

Kod (Code) : Dünya Dopingle Mücadele Kurallarıdır. 

Kullanım (Use): Yasaklanmış bir Maddenin veya Yasaklanmış bir Metodun herhangi 

bir şekilde Kullanılması, uygulanması, ağız yoluyla alınması, enjekte edilmesi veya 

tüketilmesidir. 

Kusur (Fault): Kusur, bir yükümlülüğe riayet edilmemesi veya belirli bir durum için 

gereken özenin gösterilmemesi anlamındadır. Bir Sporcunun veya diğer Kişinin 

Kusur derecesinin değerlendirilmesinde ele alınacak faktörler arasında, örneğin, 

Sporcunun veya diğer Kişinin Tecrübesi, Reşit Olmayan bir Kişi olup olmadığı, 

maluliyet gibi özel durumlar, Sporcunun algılamış olması gereken risk derecesi ve 

algılanmış olması gereken risk seviyesinin ne kadar olduğuna ilişkin Sporcunun 

göstermiş olduğu itina ve bu konu hakkında ne derece araştırma yaptığı 
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bulunmaktadır. Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesinin değerlendirilmesi 

esnasında, göz önünde bulundurulması gereken koşullar, Sporcunun veya diğer 

Kişinin beklenen davranış standardından sapmasını açıklamak açısından özgün ve 

konu ile ilişkili olmalıdır. Bu bakımdan, örneğin, bir Sporcunun bir Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresi zarfında büyük miktarlarda para kazanma fırsatını yitirecek olması 

gerçeği veya Sporcunun kariyerinin kalan kısmının son derece kısa olması gerçeği 

veya spor takviminin zamanlaması, Madde 10.5.1 veya 10.5.2 kapsamında Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin indirilmesinde dikkate alınacak faktörler arasında 

olmayacaktır. 

Kusur veya İhmalin Olmaması (No Fault or Negligence)  : Sporcunun veya diğer 

Kişinin Yasaklanmış bir Maddeyi kullandığını veya Yasaklanmış bir Metodun 

kendisine uygulandığını bilmediğini veya bir anti-doping kuralını diğer şekillerde ihlal 

etmiş olduğunu bilmediğini veya bu durumdan şüphelenmediğini ve son derece 

dikkatli davranmasına rağmen bunu bilmesinin veya bundan şüphelenmesinin makul 

olarak mümkün olmadığını kanıtlamasıdır. Reşit Olmayan bir Kişinin durumu hariç 

olmak üzere, Sporcu, Madde 2.1’e yönelik bir ihlal için ayrıca Yasaklanmış Maddenin 

kendi vücuduna nasıl girmiş olduğunu da kanıtlamalıdır. 

Müsamahasız Sorumluluk (Strict Liability) : Madde 2.1 ve Madde 2.2 kapsamında bir 

anti-doping kural ihlalini kanıtlamak amacıyla Sporcunun niyetinin, işlemiş olduğu 

Kusurun, İhmalin veya bilerek Kullanımının Anti-Doping Organizasyonu tarafından 

kanıtlanmasının gerekli olmadığını ortaya koyan kural anlamındadır. 

Mali Yaptırımlar (Financial Consequences) : Anti-Doping Kural İhlallerinden Doğacak 

Hukuki Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Marker: Herhangi Yasaklanmış bir Madde’nin veya Yasaklanmış bir Yöntemin 

kullanıldığını gösteren bir bileşik, bileşikler grubu veya biyolojik değişken(ler) 

anlamındadır. 

Metabolit : Biotransformasyon işlemiyle üretilen herhangi bir maddedir. 

Müsabaka (Competition): Tek bir yarış, maç, oyun veya tek Sporcunun katıldığı bir 

spor mücadelesidir. Örneğin, bir basketbol maçı veya Olimpiyatlarda atletizmde 100 

metre final yarışı. Ödüllerin her gün veya başka aralıklarla verildiği aşamalı 

Müsabakalarda ve diğer spor mücadelelerinde, bir Müsabaka ile bir Turnuva 

arasındaki ayrım, ilgili Uluslararası Federasyonun kurallarında belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. Atıcılık Sporunda, örneğin, 50m Tüfek yatarak atış Erkekler, 50m Tüfek 

3 pozisyon Kadınlar, Skeet Erkekler, 25m Tabanca Kadınlar ve takım yarışmaları, bir 

ISSF Dünya Kupası Turnuvasının Müsabakalarıdır. 

Önemli Not: Bu Anti-Doping Kuralları dışındaki tüm atıcılık sporu düzenleme 

dokümanları için, “Müsabaka” kelimesi hala bir düzenleme kuruluşu tarafından icra 

edilen bir Turnuvayı ifade eder. Örneğin Olimpiyat Oyunları, ISSF Dünya 

Şampiyonaları, veya Pan Amerikan Oyunları, veya Dünya Kupası, veya Kıtasal 

Şampiyonalar. 
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Müsabaka Dışı (Out-of-Competition) : Müsabaka sırasında olmayan dönem 

anlamındadır. 

Müsabaka İçi (In-Competition): Bir Uluslararası Federasyonun veya ilgili Turnuvanın 

yönetim organının kurallarında aksi belirtilmediği sürece, “Müsabaka İçi’” ifadesi, 

Sporcunun katılacağı bir Müsabakadan oniki saat öncesinde başlayan ve o 

Müsabakanın bitimiyle sona eren süre ve bahsi geçen Müsabaka ile ilgili olarak 

Örnek alma sürecini de kapsayan süreç anlamındadır. 

Olumsuz Analitik Bulgu (Adverse Analytical Finding): WADA tarafından akredite 

edilmiş bir laboratuar veya WADA tarafından yetkilendirilmiş diğer bir laboratuar 

tarafından, Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standart ve ilgili Teknik Belgelere 

uygun olarak düzenlenen ve bir Örnekte bir Yasaklanmış Maddenin veya onun 

Metabolitlerinin veya Markerlerinin (yüksek miktarlarda endojenik maddeler de dahil 

olmak üzere) bulunduğunu veya herhangi bir Yasaklı Metodun kullanıldığını gösteren 

bir rapordur. 

Olumsuz Pasaport Bulgusu (Adverse Passport Finding): İlgili Uluslararası 

Standartlarda belirtildiği şekilde Olumsuz Pasaport Bulgusu olarak tanımlanan bir 

rapordur. 

Ön Yargılama (Provisional Hearing) : Madde 7.9’un amaçlarına uygun olarak, Madde 

8 uyarınca Sporcuya bildirimde bulunulup kendisini yazılı veya sözlü olarak savunma 

olanağı tanınarak gerçekleştirilen kısa ve hızlı bir yargılamadır. 

Örnek veya Numune (Sample or Specimen) : Doping Kontrolü amacıyla alınmış 

biyolojik maddedir. 

Reşit Olmayan (Minor): Onsekiz yaşını doldurmamış olan normal Kişi anlamındadır. 

Somut Destek (Substantial Assistance) : Madde 10.6.1’in amaçlarına uygun olarak, 

Somut Destek veren bir Kişinin: (1) bir anti-doping kural ihlaline ilişkin olarak sahip 

olduğu bilgileri yazılı ve imzalı olarak eksiksiz bir şekilde vermesi ve (2) o bilgilere 

ilişkin soruşturma ve yargılamaya, Örneğin, Ulusal Anti-Doping Kuruluşunun veya 

yargılama makamının talep etmesi halinde yargılamada tanıklık etmek suretiyle 

eksiksiz bir şekilde yardımcı olması zorunludur. Ayrıca, verilen bilgilerin güvenilir 

olması ve başlatılan yargılamanın önemli bir kısmını kapsaması veya henüz dava 

açılmamışsa, dava açılmasına yetecek niteliklerde olması zorunludur. 

Sporcu (Athlete): Uluslararası düzeydeki (her bir Uluslararası Federasyonca 

tanımlandığı gibi) veya Ulusal düzeydeki (her bir Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonunca tanımlandığı gibi), spor Müsabakalarında mücadele eden Kişidir. 

Bir Anti-Doping Organizasyonu, anti-doping kurallarını, ne Uluslararası Düzeyde ne 

de Ulusal Düzeyde Sporcu olmayan bir Sporcuya uygulama ve böylelikle bu Kişileri 

“Sporcu” tanımına dahil etme inisiyatifine sahiptir. Ne Uluslararası Düzeyde ne de 

Ulusal Düzeyde Sporcu olmayan Sporcular ile ilgili olarak bir Anti-Doping 

Organizasyonu aşağıdaki şekilde hareket etmeyi seçebilecektir: Sınırlı Test 

yapılması veya hiçbir Test yapılmaması; Yasaklanmış Maddelerin tam listesinden 

daha azı için Örneklerin analiz edilmesi; bulunabilirlik bildirimine ilişkin sınırlı bilgilerin 
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gerekli kılınması veya bulunabilirlik bildirimi verilmesinin gerekli kılınmaması; veya 

TUE’lerin önceden sunulmasının gerekli kılınmaması. Ancak bir Anti-Doping 

Organizasyonunun üzerinde yetkiye sahip olduğu ve uluslararası veya ulusal 

seviyenin altında Müsabakalara katılan bir Sporcu tarafından Madde 2.1, 2.3 veya 

2.5’e yönelik bir anti-doping kural ihlali durumunda, “Kod” da belirtilen Yaptırımlar 

(14.3.2 haricinde) uygulanmalıdır. Madde 2.8’in ve Madde 2.9’un uygulanması, anti-

doping konularında bilgilendirme ve eğitim açısından, bir İmza Sahibi Tarafın, 

hükümetin veya “Kod” u kabul etmiş olan başka bir kuruluşun denetimi altında 

faaliyet gösteren Kişiler Sporcu sayılırlar. 

Sporcu Biyolojik Pasaportu (Athlete Biological Passport): Test ve Soruşturmalara 

İlişkin Uluslararası Standart ve Laboratuarlara İlişkin Uluslararası Standartta 

açıklandığı üzere verilerin toplanması ve düzenlenmesine yönelik program ve 

yöntemler anlamındadır. 

Sporcu Destek Personeli (Athlete Support Personnel) : Bir spor Müsabakasına 

katılan veya hazırlanan bir Sporcu ile çalışan, onu tedavi eden veya ona yardımcı 

olan teknik direktör, antrenör, menajer, temsilci, takım personeli, yetkili, doktor, sağlık 

personeli, ebeveyn veya diğer Kişilerdir. 

Takım Sporu (Team Sport) : Bir Müsabaka sırasında oyuncuların değiştirilebildiği bir 

spor dalıdır. 

Test Süreci (Testing): Bulunacağı yerlere ilişkin bilgi verme, Örnek alma ve verme, 

laboratuar analizi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları(TUE’ler), sonuçları 

değerlendirme ve yargılama aşamalarındaki bütün süreçler de dahil olmak üzere, 

Test dağılım planlamasından temyiz başvurusuna kadar olan bütün adımlar ve 

süreçlerdir. 

Tanımlanmış Madde (Specified Substance) : Madde 4.2.2’ye bakınız. 

Test: Doping Kontrolü sürecinin Doping Kontrolü dağılım planlamasını, Örnek alımı, 

Örneğin saklanması ve laboratuara nakledilmesi koşullarını da kapsayan Doping 

Kontrolü süreç aşamalarıdır. 

Teşebbüs (Girişim) (Attempt): Bir anti-doping kural ihlalini gerçekleştirmek için 

planlanmış somut bir girişimi teşkil eden fiillere kasıtlı olarak karışmaktır. Ancak, 

Teşebbüse (Girişime) dahil olmayan üçüncü şahıslar tarafından Teşebbüsün 

(Girişimin) ortaya çıkarılmasından önce, Kişinin Teşebbüsten (Girişimden) 

vazgeçmesi halinde, sadece ihlal Teşebbüsüne (Girişimine) dayanılarak bir anti-

doping kural ihlali gerçekleşmiş kabul edilemez. 

TUE: Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası, Madde 4.4’te belirtildiği gibi. 

Turnuva (Yarışma) (Event) : Tek bir kuruluşun denetimi altında gerçekleştirilen bir 

Müsabakalar dizisidir (örneğin, Olimpiyat Oyunları, FINA Dünya Şampiyonaları, Pan 

Amerikan Oyunları veya Atıcılık Dünya Şampiyonası gibi). 

Önemli Not: Bu Anti-Doping Kuralları dışındaki tüm atıcılık sporu düzenleme 

dokümanları için, “Yarışma” kelimesi hala ilgili dokümanlarda açıklandığı gibi Final 

veya Baraj Atışı ile veya olmaksızın tamamlanmış bir karşılaşmayı ifade eder.  
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Turnuva Dönemi (Event Period) : Bir Turnuvanın, o Turnuvayı düzenleyen kuruluşça 

tespit edilen Turnuvanın ilk müsabakasının başlangıcı ve son müsabakasının bitişi 

arasındaki süredir. 

Turnuva Yerleri (Event Venues) : Turnuva yönetim organının belirlemiş olduğu yerler 

anlamındadır. 

Ulusal Anti-Doping Organizasyonu National Anti-Doping Organization): Ulusal 

düzeyde anti-doping kurallarını oluşturma ve uygulama, Örnek toplama kararını 

verme, Test sonuçlarını değerlendirme ve yargılama konusunda kendilerine her bir 

ülke tarafından yetki ve sorumluluk verilen kuruluştur/kuruluşlardır. Bu 

görevlendirmenin yetkili kamu kurumu/kurumları tarafından yapılmaması durumunda, 

ilgili ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi veya Komitenin tayin edeceği kuruluş, Ulusal 

Anti-Doping Organizasyonu olacaktır. 

Ulusal Federasyon (National Federation) : Bir ülkede ya da o ülkenin bir bölümünde 

ISSF üyesi veya ISSF’in Üye Federasyonu olarak tanınmış veya ISSF’in spor işlerini 

yöneten bir ulusal ya da bölgesel kuruluştur.  

Ulusal Olimpiyat Komitesi (National Olympic Committee) : Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi tarafından tanınan kuruluştur. Ulusal Olimpiyat Komitesi ifadesi, aynı 

zamanda Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin anti-doping alanındaki tipik sorumluluklarının 

Ulusal Spor Konfederasyonu tarafından üstlenildiği ülkelerde Ulusal Spor 

Konfederasyonunu da kapsar. 

Ulusal Seviyede Sporcu (National-Level Athlete) : Test ve Soruşturmalara İlişkin 

Uluslararası Standart ile uyumlu bir şekilde, her bir Ulusal Anti-Doping 

Organizasyonu tarafından tanımlandığı şekilde Ulusal seviyede spor etkinliklerine 

katılan Sporcular anlamındadır.  

Ulusal Turnuva (National Event) : Uluslararası veya Ulusal Düzeyde Sporcuların 

katıldığı ve Uluslararası Turnuva niteliğinde olmayan bir spor Turnuvası ya da 

Müsabakasıdır. 

Uluslararası Seviye Sporcu (International-Level Athlete) : Test Kontrolü ve 

Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart ile uyumlu bir şekilde ve her bir 

Uluslararası Federasyon tarafından tanımlandığı şekilde Uluslararası seviyede spor 

etkinliklerine katılan Sporcular anlamındadır. Atıcılık sporu için Uluslararası Seviye 

Sporcu tanımı bu Anti-Doping Kurallarının Amaç bölümünde yer alır. 

Uluslararası Standart (International Standard): “Kod” u desteklemek amacıyla WADA 

tarafından düzenlenen bir standarttır. Bir Uluslararası Standarda uygunluk (alternatif 

bir standardın, uygulamanın veya prosedürün aksine), Uluslararası Standardın 

kapsadığı prosedürlerin gereğince yerine getirildiği kararına varmak yeterli olacaktır. 

Uluslararası Standartlar, Uluslararası Standartla uyumlu olarak düzenlenen bütün 

Teknik Belgeleri kapsamaktadır. 

Uluslararası Turnuva (International Event): Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, 

Uluslararası Paralimpik Komitesinin, bir Uluslararası Federasyonun, bir Büyük Çaplı 

Turnuva düzenleyicisinin veya diğer bir uluslararası spor kuruluşunun denetiminde 
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olan veya Turnuva için teknik yetkililerin görevlendirildiği bir Turnuva ya da Müsabaka 

anlamındadır. Atıcılık sporunda ISSF gözetimindeki her Müsabakayı içerir. 

UNESCO Sözleşmesi (UNESCO Convention) : Sporda Dopingle Mücadele amacıyla 

UNESCO Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2005 tarihli 33. birleşiminde kabul edilmiş olan, 

Uluslararası Sözleşme’dir. Bu tanıma, Sözleşmeye Taraf olan Devletlerce ve Sporda 

Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi Taraflarınca Sözleşmede yapılması 

kabul edilen bütün değişiklikler de dahildir. 

Uygulama (Administration): Yasaklanmış bir Maddeyi veya Yasaklanmış bir Metodu 

sağlamak, arz etmek, başka bir Kişi tarafından Kullanımına veya Kullanma Girişimine 

nezaret etmek, kolaylaştırmak veya diğer şekillerde iştirak etmek. Ancak bu tanım, 

koşulların bir bütün olarak söz konusu Yasaklanmış Maddenin hakiki ve yasal tedavi 

amaçları için kullanılmasının amaçlanmadığını veya sportif performansın 

artırılmasının amaçlandığını gösterdiği durumlar hariç olmak üzere, hakiki ve yasal 

tedavi amaçları için veya kabul edilebilir diğer gerekçeler ile kullanılan Yasaklanmış 

bir Madde veya Yasaklanmış bir Metodu içerecek şekilde iyi niyetli tıp personelinin 

icra ettiği ve Müsabaka Dışı Testlerinde Yasaklanmış olmayan Yasaklanmış bir 

Maddeyi içeren eylemleri kapsamayacaktır. 

WADA : Dünya Anti-Doping Ajansı’dır. 

Yasaklanmış bir Maddenin veya Yasaklanmış bir Metodun Yasadışı Ticaretini 

Yapmak (Trafficking): Yasaklanmış bir Maddenin veya Yasaklanmış bir Metodun bir 

Anti-Doping Organizasyonunun denetimine tabi bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından 

(fiziki olarak veya elektronik ortamda veya başka bir şekilde) üçüncü bir tarafa 

satılması, verilmesi, taşınması, gönderilmesi, teslim edilmesi veya dağıtılmasıdır (ya 

da herhangi bir amaçla bulundurulmasıdır); ancak bu tanım, söz konusu koşullar bir 

bütün olarak söz konusu Yasaklanmış Maddelerin gerçek ve yasal bir tedavi 

amacıyla kullanılmadığını veya sportif performansı artırmak için kullanıldığını 

göstermedikçe, bir Yasaklanmış Maddenin “iyi niyetli” bir sağlık görevlisi tarafından 

gerçek ve yasal tedavi amaçlı veya kabul edilebilir başka bir gerekçeyle 

uygulanmasını ve Müsabaka Dışı Testlerde yasaklanmamış olan Yasaklanmış 

Maddelerle ilgili fiilleri kapsamayacaktır. 

Yasaklanmış Madde (Prohibited Substance) : Yasaklanmışlar Listesinde 

Yasaklanmış olduğu belirtilen herhangi bir maddedir. 

Yasaklanmış Metod (Prohibited Method): Yasaklanmışlar Listesinde Yasaklanmış 

olduğu belirtilen herhangi bir metoddur. 

Yasaklanmışlar Listesi (Prohibited List) : Yasaklanmış Maddeler ve Yasaklanmış 

Metodların tanımlandığı Listedir. 
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EK 2 MADDE 10’UN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 

ÖRNEK 1 

Tespitler: Bir Olumsuz Analitik Bulgu, bir Müsabaka İçi Doping Kontrolü ile tespit 

edilmiş olan bir anabolik steroidin varlığından kaynaklanır (Madde 2.1); Sporcu anti-

doping kural ihlalini derhal itiraf eder; Sporcu Ağır Kusur veya İhmalinin Olmadığını 

kanıtlar; ve Sporcu Somut Destek verir. 

Yaptırımların Uygulanması: 

1.  Başlangıç noktası, Madde 10.2 olacaktır. Anti-Doping kural ihlalinin kasıtlı 

olmadığı konusunda yeterli bir destekleyici kanıt bulunması durumunda 

(Madde 10.2.1.1 ve 10.2.3) Sporcunun, Ağır Kusurunun bulunmadığı 

kabul edilir, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi bu nedenle dört yıl değil, iki yıl 

olacaktır (Madde 10.2.2). 

2.  İkinci aşamada, yargılama makamı Kusur ile ilgili indirimlerin (Madde 10.4 

ve 10.5) geçerli olup olmadığını analiz edecektir. Ağır Kusur veya İhmal 

Olmadığına bağlı olarak (Madde 10.5.2) anabolik steroidin bir 

Tanımlanmış Madde olmaması nedeniyle, yaptırımların geçerli aralığı iki 

yıl ile bir yıl arasında değişen bir aralığa (iki yıllık yaptırımın azami yarısı) 

indirilecektir. Yargılama makamı, bunun ardından, Sporcunun Kusur 

derecesine bağlı olarak bu aralık içinde olmak üzere uygulanacak Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresini belirleyecektir. (Bu vakada örnekleme amacıyla 

yargılama makamının diğer bir şekilde 16 aylık bir Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresi uygulayacağını varsayın) 

3. Üçüncü aşamada, yargılama makamı, Madde 10.6 (Kusur ile ilgili olmayan 

indirimler) kapsamında askıya alma veya indirim olasılığını 

değerlendirecektir. Bu durumda yalnızca Madde 10.6.1 (Somut Destek) 

geçerlidir (Madde 10.6.3’te belirtilen derhal itiraf geçerli değildir zira Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi halihazırda Madde 10.6.3’te belirtilen iki yıllık 

azami sürenin altındadır). Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, Somut Destek 

varlığına bağlı olarak, 16 ayın dörtte üçü kadar askıya alınabilecektir.  

Asgari Hak Mahrumiyeti Ceza süresi bu nedenle dört ay olacaktır. (Bu 

davada örnekleme amacıyla yargılama makamının on ayı askıya aldığını 

ve Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin bu nedenle altı ay olacağını  varsayın) 

4. Madde 10.11 kapsamında, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi prensip olarak 

nihai yargılama kararının verildiği günde başlar. Fakat Sporcunun anti-

doping kural ihlalini hemen itiraf etmesi nedeniyle, Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresi, Örnek alım tarihinden itibaren başlayabilecektir, fakat Sporcu her 

durumda yargılama kararının tarihinden sonra Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin en az yarısını (yani üç ay) çekecektir (Madde 10.11.2). 

5.  Müsabaka İçi bir Test ile elde edilen bir Olumsuz Analitik Bulgu nedeniyle, 

yargılama makamı, Müsabakada elde edilmiş olan neticeyi otomatik olarak 

İptal etmek zorunda olacaktır (Madde 9).  

6.  Madde 10.8’e göre, Örnek alma tarihinden itibaren Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin başlamasına kadar Sporcu tarafından elde edilen bütün 

sonuçlar, adil yargı ilkeleri aksini gerektirmedikçe İptal edilecektir. 

7.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi olmadıkça, Madde 14.3.2’de atıfta 

bulunulan bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır zira bu açıklama her 

yaptırımın zorunlu bir kısmıdır (Madde 10.13). 
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8.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında, bir İmza Sahibi Tarafın 

veya bağlı kuruluşlarından birinin yetkisi kapsamındaki bir Müsabakaya 

veya sporla ilgili diğer etkinliklere herhangi bir sıfatla katılmasına izin 

verilmemektedir. (Madde 10.12.1). Fakat Sporcu, aşağıda belirtilen 

sürelerin kısa olanı boyunca bir takım ile antrenmanlara dönebilir veya bir 

kulübe veya bir İmza Sahibi Tarafın veya bağlı kuruluşlarından birinin 

diğer üye organizasyonlarına ait tesisleri kullanabilir: (a) Sporcunun Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı, veya (b) geçerli Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı (Madde 10.12.2). Bu şekilde Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin sona ermesinden bir buçuk ay önce 

Sporcunun antrenmanlara dönmesine izin verilecektir. 

ÖRNEK 2 

Tespitler: Olumsuz Analitik Bulgu, Müsabaka İçi Test ile tespit edilmiş olan 

Tanımlanmış Madde özelliğindeki bir uyarıcının varlığından kaynaklanır (Madde 2.1); 

Anti-Doping Organizasyonu, Sporcunun kasıtlı olarak anti-doping kural ihlalinde 

bulunduğunu kanıtlar; Sporcu, Yasaklı Maddenin sportif performansı ile 

ilgili olmayan bir bağlamda Müsabaka Dışı Kullanılmış olduğunu kanıtlayamaz; 

Sporcu iddia edilen anti-doping kural ihlalini hemen itiraf etmez; Sporcu Somut 

Destek verir. 

Yaptırımların Uygulanması: 

1. Başlangıç noktası, Madde 10.2 olacaktır. Anti-Doping Organizasyonu, 

anti-doping kural ihlalinin kasıtlı olduğunu ispatlayabilmesi nedeniyle ve 

Sporcunun, ilgili maddeye Müsabaka Dışında izin verildiğini ve 

Kullanımının Sporcunun sportif performansı ile ilgili olmadığını 

ispatlayamaması nedeniyle (Madde 10.2.3), Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 

dört yıl olacaktır (Madde 10.2.1.2). 

2.  İhlalin kasıtlı olması nedeniyle, Kusura bağlı bir indirim imkanı 

bulunmamaktadır (Madde 10.4 ve 10.5 uygulanmayacaktır). Somut Destek 

varlığına bağlı olarak, yaptırım, dört yılın dörtte üçüne kadar askıya 

alınabilecektir. Asgari Hak Mahrumiyeti Cezası bu şekilde bir yıl olacaktır. 

3.  Madde 10.11’e göre Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, nihai yargılama 

kararının verildiği tarihte başlayacaktır. 

4.  Bir Olumsuz Analitik Bulguya ilişkin ihlalin Müsabaka İçinde gerçekleşmiş 

olması nedeniyle yargılama makamı, Müsabakada elde edilmiş sonuçları 

otomatik olarak Diskalifiye edecektir. 

5.  Madde 10.8’e göre, Örnek alım tarihinden önce Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin başlamasına kadar Sporcu tarafından elde edilen bütün 

sonuçlar, adil yargı ilkeleri aksini gerektirmedikçe Diskalifiye edilecektir. 

6.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi olmadıkça, Madde 14.3.2’de atıfta 

bulunulan bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır, zira bu açıklama her 

yaptırımın zorunlu bir kısmıdır (Madde 10.13). 

7.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında, bir İmza Sahibi Tarafın 

veya bağlı kuruluşlarından birinin yetkisi kapsamındaki bir Müsabakaya 

veya sporla ilgili diğer etkinliklere herhangi bir sıfatla katılmasına izin 

verilmez (Madde 10.12.1). Fakat Sporcu, aşağıda belirtilen sürelerin kısa 

olanı boyunca bir Takım ile antrenmanlara dönebilir veya bir kulübe veya 

bir İmza Sahibi Tarafın veya bağlı kuruluşlarından birinin diğer üye 

organizasyonlarına ait tesisleri kullanabilir: (a) Sporcunun Hak 
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Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı, veya (b) geçerli Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı (Madde 10.12.2). Bu şekilde Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin sona ermesinden iki ay önce Sporcunun 

antrenmanlara dönmesine izin verilecektir. 

ÖRNEK 3 

Tespitler: Olumsuz Analitik Bulgu, Müsabaka Dışı Test sırasında tespit edilen bir 

anabolik steroidin varlığından kaynaklanır (Madde 2.1); Sporcu, Ağır Kusur veya 

İhmalinin Olmadığını kanıtlamaktadır; Sporcu ayrıca Olumsuz Analitik Bulguya bir 

Kirlenmiş Ürünün neden olduğunu kanıtlamaktadır. 

Yaptırımların Uygulanması: 

1.  Başlangıç noktası, Madde 10.2 olacaktır. Zira Sporcunun destekleyici 

kanıt yoluyla kasıtlı olarak anti-doping kural ihlalinde bulunmadığını, başka 

bir deyişle, bir Kirlenmiş Ürün kullanmasına bağlı bir Ağır Kusuru 

Olmadığını kanıtlayabilmesi nedeniyle (Madde 10.2.1.1 ve 10.2.3) Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi iki yıl olacaktır (Madde 10.2.2). 

2.  İkinci aşamada yargılama makamı indirimler açısından Kusur ile ilgili 

olasılıkları analiz edecektir (Madde 10.4 ve 10.5). Sporcunun, anti-doping 

kural ihlaline bir Kirlenmiş Ürünün neden olduğunu ve Madde 10.5.1.2’ye 

göre Ağır Kusur veya İhmalinin bulunmadığını kanıtlayabilecek 

olmasından ötürü, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi için geçerli aralık, iki 

yıldan kınamaya kadar olan bir aralığa düşürülecektir. Yargılama makamı 

Hak Mahrumiyeti Ceza süresini, Sporcunun Kusur derecesine bağlı olarak 

bu aralık içerisinde tespit edecektir. (Bu vakada örnekleme amacıyla 

yargılama makamının dört aylık bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 

uygulayacağını varsayın) 

3.  Madde 10.8’e göre, Örnek alma tarihinden itibaren Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin başlamasına kadar Sporcu tarafından elde edilen bütün 

sonuçlar, adil yargılama ilkeleri aksini gerektirmedikçe Diskalifiye 

edilecektir. 

4.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi olmadıkça, Madde 14.3.2’de atıfta 

bulunulan bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır, zira bu açıklama her 

yaptırımın zorunlu bir kısmıdır (Madde 10.13). 

5.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında, bir İmza Sahibi Tarafın 

veya bağlı kuruluşlarından birinin yetkisi kapsamındaki bir Müsabakaya 

veya sporla ilgili diğer etkinliklere herhangi bir sıfatla katılmasına izin 

verilmemektedir (Madde 10.12.1). Fakat Sporcu, aşağıda belirtilen 

sürelerin kısa olanı boyunca bir takım ile antrenmanlara dönebilir veya bir 

kulübe veya bir İmza Sahibi Tarafın veya bağlı kuruluşlarından birinin 

diğer üye organizasyonlarına ait tesisleri kullanabilir: (a) Sporcunun Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı, veya (b) uygulanan Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı (Madde 10.12.2). Bu 

şekilde Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sona ermesinden bir ay önce 

Sporcunun antrenmanlara dönmesine izin verilecektir. 
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ÖRNEK 4 

Tespitler: Daha önce hiçbir Olumsuz Analitik Bulgusu olmayan veya eş zamanlı 

olarak bir anti-doping kural ihlali ile karşılaşmamış olan bir Sporcu, performansını 

artırmak üzere bir anabolik steroid kullandığını itiraf eder. Sporcu ayrıca Somut 

Destek verir. 

Yaptırımların Uygulanması: 

1.  İhlalin kasıtlı olması nedeniyle Madde 10.2.1 hükümleri uygulanacak ve 

uygulanacak olan temel Hak Mahrumiyeti Ceza süresi dört yıl olacaktır. 

2.  Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin belirlenmesinde Kusur ile ilişkili indirimler 

dikkate alınmayacaktır (Madde 10.4 ve 10.5 uygulanmayacaktır). 

3.  Yalnızca Sporcunun kendiliğinden itirafına bağlı olarak (Madde 10.6.2), 

Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, dört yılın yarısına kadar azaltılabilecektir. 

Yalnızca Sporcunun Somut Destek vermesine bağlı olarak (Madde 

10.6.1), Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, dört yılın dörtte üçüne kadar askıya 

alınabilecektir.  Madde 10.6.4 kapsamında, kendiliğinden itiraf ve Somut 

Destek birlikte ele alındığında, uygulanacak yaptırım en fazla söz konusu 

dört yıllık sürenin dörtte üçüne kadar indirilebilecek veya askıya 

alınabilecektir. Hak Mahrumiyeti Cezasının asgari süresi bir yıl olacaktır. 

4.  Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, prensip olarak, nihai yargılama kararının 

(Madde 10.11) verildiği günde başlar. Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin 

indirilmesi açısından kendiliğinden itirafın dikkate alınması durumunda, 

Madde 10.11.2 kapsamında Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin erken 

başlamasına izin verilmeyecektir. Bu hüküm, bir Sporcunun koşulların aynı 

kümesinden iki kez yararlanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Fakat Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin yalnızca Somut Destek temelinde askıya 

alınması durumunda Madde 10.11.2 uygulanabilecek ve Hak Mahrumiyeti 

Ceza süresi, Sporcunun ilgili anabolik steroid maddesini son kez 

Kullandığı tarihten itibaren başlatılabilecektir. 

5.  Madde 10.8’e göre, dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği tarihten 

itibaren Hak Mahrumiyeti Ceza süresi başlayıncaya kadar Sporcu 

tarafından elde edilen bütün sonuçlar, adil yargı ilkeleri aksini 

gerektirmedikçe İptal edilecektir. 

6.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi olmadıkça, Madde 14.3.2’de atıfta 

bulunulan bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır, zira bu açıklama her 

yaptırımın zorunlu bir kısmıdır (Madde 10.13). 

7.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında, bir İmza Sahibi Tarafın 

veya bağlı kuruluşlarından birinin yetkisi kapsamındaki bir Müsabakaya 

veya sporla ilgili diğer etkinliklere herhangi bir sıfatla katılmasına izin 

verilmemektedir. (Madde 10.12.1). Fakat Sporcu, aşağıda belirtilen 

sürelerin kısa olanı boyunca bir Takım ile antrenmanlara dönebilir veya bir 

kulübe veya bir İmza Sahibi Tarafın veya bağlı kuruluşlarından birinin 

diğer üye organizasyonlarına ait tesislerini kullanabilir: (a) Sporcunun Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı, veya (b) uygulanan Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı (Madde 10.12.2). Bu 

şekilde Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sona ermesinden iki ay önce 

Sporcunun antrenmanlara dönmesine izin verilecektir. 
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ÖRNEK 5 

Tespitler: Bir Sporcu Destek Personeli, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi içindeki bir 

Sporcuyu sahte bir isimle bir Müsabakaya sokmak suretiyle uygulanan yaptırımdan 

kaçmasına yardım eder. Anti-Doping Organizasyonunun, anti-doping kural ihlali 

bildiriminden önce, Sporcu Destek Personeli, bu anti-doping kural ihlalini 

kendiliğinden itiraf eder (Madde 2.9). 

Yaptırımların Uygulanması: 

1.  Madde 10.3.4’e göre, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, ihlalin ciddiyetine 

bağlı olarak iki ile dört yıl arasında olacaktır. (Bu vakada örnekleme 

amacıyla yargılama makamının üç yıllık bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 

uygulayacağını varsayın.) 

2.  Kusura bağlı bir indirim yapılmasına imkan bulunmamaktadır zira, kasıt 

Madde 2.9’daki dopingle mücadele kural ihlalinin bir unsurunu teşkil 

etmektedir (Madde 10.5.2’ye ilişkin açıklamaya bakınız). 

3.  Madde 10.6.2’ye göre, şayet itiraf güvenilir olan tek kanıt ise, Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi yarıya kadar indirilebilir. (Bu vakada örnek olarak 

yargılama makamının on sekiz aylık bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 

uygulayacağını varsayın.) 

4.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi olmadıkça, Madde 14.3.2’de atıfta 

bulunulan bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır, zira bu açıklama her 

yaptırımın zorunlu bir kısmıdır (Madde 10.13). 

 

ÖRNEK 6 

Tespitler: Bir Sporcu ilk anti-doping kural ihlali için 14 aylık bir Hak Mahrumiyeti 

Cezası alır ve bu sürenin dört ayı, Somut Destekten ötürü askıya alınır. Fakat söz 

konusu Sporcu, Müsabaka İçi Testte (Madde 2.1) Tanımlanmış Madde kapsamına 

girmeyen bir uyarıcı Maddenin varlığına bağlı olarak ikinci bir anti-doping kural 

ihlalinde bulunur; Sporcu Ağır Kusur veya İhmalinin Olmadığını kanıtlar; ve Somut 

Destek verir. Bu ihlal şayet birinci ihlal olsa idi, yargılama makamı bu Sporcuya 16 

aylık bir Hak Mahrumiyeti Cezası verecek ve Somut Destekten ötürü bu sürenin altı 

ayını askıya alabilecekti. 

Yaptırımların Uygulanması: 

1.  Madde 10.7, ikinci dopingle mücadele kural ihlali için geçerlidir; zira 

Madde 10.7.4.1 ve Madde 10.7.5 hükümleri geçerlidir. 

2.  Madde 10.7.1’ye göre, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi aşağıda 

belirtilenlerden uzun olanı olacaktır: 

 (a) altı ay; 

 (b) Madde 10.6’ya göre yapılacak indirimler dikkate alınmaksızın, ilk anti-

doping kural ihlali için uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin yarısı 

(bu örnekte 14 ayın yarısı olan yedi aya eşit olacaktır); veya 

 (c) Madde 10.6’ya göre yapılacak indirimler dikkate alınmaksızın, sanki ilk 

ihlalmiş gibi muamele görecek olan ikinci anti-doping kural ihlali için geçerli 

olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin iki katı. (Bu örnekte 16 ayın iki katı 

olmak üzere 32 ay olacaktır). Bu şekilde, ikinci ihlal için geçerli olacak Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi, (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen sürelerden en 

uzun olanı, yani 32 ay olacaktır. 
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3.  Sonraki aşamada, yargılama makamı, Madde 10.6 (Kusur ile ilgili olmayan 

indirimler) kapsamında bir askıya alma veya indirim olasılığını 

değerlendirecektir. İkinci ihlal durumunda yalnızca Madde 10.6.1 (Somut 

Destek) geçerlidir. Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, Somut Destek varlığına 

bağlı olarak 32 ayın dörtte üçü kadar askıya alınabilir. Asgari Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresi bu nedenle sekiz ay olacaktır. (Bu vakada 

örnekleme amacıyla yargılama makamının Somut Destek nedeniyle Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin sekiz ayını askıya aldığını ve bu şekilde 

uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresini iki yıla indirdiğini varsayın.) 

4.  Olumsuz Analitik Bulgunun Müsabaka İçi ile ilişkili olması nedeniyle, 

yargılama makamı, Müsabakada elde edilmiş olan sonuçları otomatik 

olarak Diskalifiye edecektir. 

5.  Madde 10.8’e göre, Örnek alma tarihinden itibaren Hak Mahrumiyeti Ceza 

süresinin başlamasına kadar Sporcu tarafından elde edilen bütün 

sonuçlar, adil yargı ilkeleri aksini gerektirmedikçe Diskalifiye edilecektir. 

6.  Sporcu Reşit Olmayan bir Kişi değil ise, Madde 14.3.2’de atıfta bulunulan 

bilgiler Kamuoyuna Açıklanmalıdır, zira bu açıklama her yaptırımın zorunlu 

bir kısmıdır (Madde 10.13). 

7.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında, bir İmza Sahibi Tarafın 

veya bağlı kuruluşlarından birinin yetkisi kapsamındaki bir Müsabakaya 

veya sporla ilgili diğer etkinliklere herhangi bir sıfatla katılmasına izin 

verilmemektedir (Madde 10.12.1). Fakat Sporcu, aşağıda belirtilen 

sürelerin kısa olanı boyunca bir Takım ile antrenmanlara dönebilir veya bir 

kulübe veya bir İmza Sahibi Tarafın veya bağlı kuruluşlarından birinin 

diğer üye organizasyonlarına ait tesisleri kullanabilir: (a) Sporcunun Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı, veya (b) uygulanan Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı (Madde 10.12.2). Bu 

şekilde, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sona ermesinden iki ay önce 

Sporcunun antrenmanlara dönmesine izin verilecektir.  İstisnai koşullarda 

WADA tarafından onaylanmasının ardından, Somut Destek için Hak 

Mahrumiyeti Ceza süresinin askıya alınacak azami kısmı, dörtte üçten 

fazla olabilecektir ve Kamuoyuna Açıklama ve Yayınlama işlemleri 

ertelenebilecektir. 
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Tanımlar ve Kısaltmalar 

ISSF Genel Teknik Kuralları ve ISSF Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef Kurallarında 

kullanılan özel terim ve kısaltmalar aşağıdadır. 

Terim Tanımı 

Aşama (Stage) 
 

Bir atış yarışma planının bir evresi veya parçası. Bir üç 
pozisyon tüfek yarışmasında, her pozisyon için bir olmak 
üzere toplam üç aşama vardır. 25m bayanlar tabanca 
yarışmasının; yavaş ve çabuk atış olmak üzere iki 
aşaması vardır.  

Atış Planı  
(Course of Fire) 
 

Süre limitleri ve atış tipi, her seri ve aşamadaki atışların 
sayısını belirten bir yarışma içindeki müsabaka 
aşamalarının tanımı  

 

Başlangıç Zamanı 
(Start Time) 
 

Her Atıcılık yarışmasındaki Başlangıç Zamanı, ilk yarışma 
atışı için başlama komutunun verildiği zamandır.  

CRO  
 

Poligon Amiri (Chief Range Officer) 

Deneme atışları 
(Sighting Shots) 

Atıcılık müsabakalarında, Yarışma atışlarından önce 
yapılan egzersiz veya ısınma atışları.  

Disiplin 
(Dicipline) 
 

 

Ortak özellikleri olan bir spor kapsamındaki yarışma alt 
grupları. Atıcılığın dört disiplini vardır:  
1) Tüfek 2) Tabanca 3) Yivsiz Tüfek ve 4) Koşan Hedef  

 

Dk.( Min.)   
 

Dakika, dakikalar 

EST (EPH) Elektronik Puanlama Hedefleri  

FOP  

Oyun alanı. Atıcılıkta FOP, görevliler ve yarışan 
sporcularla erişimin sınırlandırıldığı atış yolunun 
arkasındaki alanı, hedefler ve duvarlar veya emniyet 
bölgesini içeren atış alanı veya atış istasyonları ve duvar 
alanını içerir.  

Müsabaka 
(Competition) 
 

Bir dizi turnuvayı (Şampiyona) içeren veya tek turnuva 
içindeki bir yarışma şeklindeki bir spor karşılaşmasının 
genel adı  

Seri (Series) (Shotgun 
“round”) 

Atış planı veya bir aşama içinde yapılan atışlar dizisi. 
Çoğu Atıcılık müsabakalarında, 10 atışlı seriler vardır, 
25m tabanca müsabakalarında 5 atış serisi, yivsiz tüfek 
atış müsabakalarının 25 veya 30 plak serisi vardır.  
 

Sn. (Sec.)   
 

Saniye, saniyeler 

Spor (Sport) 
 

Tek bir yönetim organı ve ortak unsurları olan yarışma 
karşılaşmalarının özel gruplandırması. Atıcılık; farklı 
yarışmalardaki sporcuların hedeflere silahlarını ateşlediği, 
puanlarına göre yarışan sporcuları sıralandırılan, bir 
“spor” dur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Atıcılığı 
28 Yaz Olimpiyat sporundan birisi olarak tanımaktadır. 

Sporcular   (Athletes) Bir spor müsabakasındaki yarışmacılar veya katılımcılar. 
Atıcılık Sporunda bazen sporculara atıcı denilmektedir. 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -204- 

 

Şampiyona 

(Championship) 

Yarışma programları olan, tek olarak düzenlenen bir 
atıcılık müsabakası. Bir Şampiyona, ISSF kuralları, Teknik 
Delegeler, Jüriler ve anti-doping kontrolleriyle 
yetkilendirilip denetlenen bir müsabakadır.  

Tur (Round) 
Bir atıcılık müsabakasındaki bir yarışma evresi. Atıcılık 
yarışmalarında, Eleme Turları, Derecelendirme Turları ve 
Finaller bulunur. (Yivsiz Tüfek hariç, bkz. Seri) 

Yarışma (Event) 

Özel icra kuralları ve atış planı olan ayrı bir atış 
karşılaşması. Atıcılıkta 15 Olimpiyat yarışması bulunur. 
ISSF, ayrıca açık ve genç yaş grupları için birçok ferdi ve 
takım müsabakalarını tanır.  

Yarışma Atışları 
(MATCH Shots) 

 

Sporcunun puanı olarak sayılan puan veya rekor 
atışları. 
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6.1  GENEL  

6.1.1 ISSF Kurallarının Hedef ve Amaçları  

 ISSF, tanıdığı atıcılık yarışmalarının (bkz. ISSF Genel Düzenlemeleri, 

Bölüm 3.3) gerçekleştirilebilmesi için atış sporu ile ilgili Teknik Kuralları 

belirler. ISSF’in hedefi, atıcılık sporunun dünyanın her yerinde standart 

olarak yapılmasını sağlamak ve bu sayede atıcılık sporunun gelişmesini 

desteklemektir.  

a)  ISSF Genel Teknik Kuralları, tüm atıcılık disiplinleri için poligon 

yapımı, hedefler, puanlama ve özel müsabaka prosedürlerini içerir. 

Disiplinlere ilişkin Kurallar dört atış disiplinine uygulanır; Tüfek, 

Tabanca, Yivsiz Tüfek ve Koşan Hedef;  

b)  ISSF Genel Teknik ve Disiplin Kuralları, ISSF Tüzüğüne uyumlu 

olarak ISSF İdari Konseyi tarafından onaylanır.  

c)  ISSF Genel Teknik ve Disiplin Kuralları yine ISSF’in Tüzüğüne ve 

Mevzuatına tabidir.  

d)   ISSF Genel Teknik ve Disiplin Kuralları, Olimpiyat Oyunlarından 

sonraki senenin 1 Ocak tarihinden başlayarak 4 yıllık periyot için 

geçerlidir. Özel durumlar dışında, ISSF kuralları bu 4 yıllık süre içinde 

değiştirilmez.  

 

6.1.2 ISSF Genel Teknik ve Disiplin Kurallarının Uygulanması  

a)   ISSF Şampiyonaları; ISSF Genel Mevzuatı 3.2.1 ve bu Kurallar 

gereğince Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonları, Dünya Kupaları, 

Dünya Kupası Finalleri, Kıtalararası Şampiyonalar ve Kıtalararası 

Oyunlardaki ISSF tarafından denetlenen atıcılık spor yarışmalarıdır.  

b)  ISSF Genel Teknik ve Disiplin Kuralları tüm ISSF Şampiyonalarında 

uygulanmak zorundadır.  

c)  ISSF, ISSF Şampiyonaları olmayıp ancak programlarında ISSF 

yarışmalarının bulunduğu bölgesel, ulusal ve diğer müsabakalarda 

ISSF kurallarının uygulanmasını tavsiye etmektedir.  

d)  Tüm müsabaka görevlileri, sporcular, antrenörler ve takım kaptanları, 

ISSF Kurallarını bilmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.  

e)  Bu kurallara uymak her sporcunun sorumluluğudur.  

f)  Eğer bir kural sağ elini kullanarak atış yapan sporcular için geçerliyse, 

bu kuralın tersi de sol elini kullanan sporcular için de geçerlidir.  
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g)  Bir kural özellikle erkek veya kadın sporcunun pozisyonu için geçerli 

olarak belirtilmiyorsa, her ikisi için de aynı şekilde geçerlidir.  

h)  Bu Kurallardaki şekiller ve tablolar özel bilgi içerdiklerinde, bu şekiller 

ve tablolar numaralı kurallar gibi geçerlidir.  

6.1.3 ISSF Teknik Kurallarının Kapsamı  

 ISSF Teknik Kurallarının içeriği:  

a)  ISSF Şampiyonalarının hazırlanması ve organizasyonu ile ilgili 

Kurallar,  

b)   Atış poligonlarının inşaat planlaması ve donanımı ile ilgili Kurallar, ve  

c)  Tüm atış disiplinleri veya birden fazla atış disiplini için geçerli olan 

kurallar.  

6.1.4  ISSF Şampiyonalarının Organizasyonu ve Denetimi  

6.1.4.1  ISSF Denetimi  

 ISSF İcra Komitesi, 1.8.2.6 ve 3.4 maddelerine uygun olarak her ISSF 

Şampiyonası için ISSF Teknik Delegelerini, Jüri üyelerini ve teknik 

görevlileri atar.  

 Bu atamalar aşağıdakileri içerir:  

a)  Teknik Delege(ler),  

b)  Müsabaka Jürileri,  

c)  Temyiz Jürisi, ve 

d)  Girdilerin yönetimi, sporcuların sonuçları, müsabaka işlemleri, 

sonuçların gösterimi ve sonuçları arşivlemenin yönetimi için gerekli 

elektronik teknolojiyi sağlamak ve işletmekten sorumlu bir Resmi 

Sonuç Sağlama Görevlisini içerir.  

6.1.4.2  Organizasyon Komitesi 

  Madde 3.4.1 gereğince her ISSF Şampiyonası için Organizasyon 

Komitesi oluşturulmalıdır. Organizasyon Komitesi, atış yarışmalarının 

hazırlık, yönetim ve yürütülmesinden sorumludur.  

 Organizasyon Komitesi aşağıdakileri görevlendirmelidir:  

a)   Atıcılık yarışmalarının fiili yürütülmesinden sorumlu Poligon Amiri, 

Poligon Görevlileri, bir Başhakem ve Hakemler,  

b)  Şampiyona boyunca girişler (kayıtlar), akreditasyon, puanlama ve 

sonuç işlemlerinden sorumlu bir Sınıflandırma Ofisini kurmak üzere bir 

Sınıflandırma Baş Sorumlusu ve gerekli yardımcıları,  

c)  Ekipman kontrol işlemlerinden sorumlu Ekipman Kontrol Baş 

Sorumlusu ile Ekipman Kontrol Görevlileri, 

d)  Bir ISSF Şampiyonasının Organizatörü olarak sorumluluklarını yerine 

getirmek için gerekli tüm diğer personeli.  
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6.2  EMNİYET  

 EMNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR  

6.2.1  Genel Emniyet Kuralları  

6.2.1.1  ISSF Kuralları, tüm ISSF Şampiyonalarında uygulanması gereken özel 

emniyet kurallarını belirtir. ISSF Jürileri ve Organizasyon Komiteleri, 

emniyetten sorumludur. 

6.2.1.2  Poligonlar için gerekli ve özel emniyet düzenlemeleri ülkeden ülkeye 

farklılık gösterebilir, bu yüzden Organizasyon Komitesi tarafından ilave 

emniyet kuralları belirlenebilir. Jüriler, poligon görevlileri, takım görevlileri 

ve sporcular müsabaka programındaki özel emniyet düzenlemeleri 

konusunda bilgilendirilmelidir.  

6.2.1.3  Sporcuların, poligon görevlilerinin ve izleyicilerin emniyeti, silah 

taşınmasına sürekli ve yoğun dikkat gösterilmesini gerektirir. Bu konuda 

kişisel disiplinin önemi çok büyüktür. Eğer ki kişisel disiplin eksikliği söz 

konusuysa, bu disiplini sağlamak poligon görevlilerinin, bu uygulamaya 

yardımcı olmak ise sporcuların ve takım görevlilerinin sorumluluğudur. 

6.2.1.4  ISSF, bir sporcunun atış poligonunda başkalarının emniyetine yönelik ciddi 

bir tehdit oluşturduğuna dair yetkili makamlardan kesin bir bilgi alırsa, 

bahse konu sporcunun müsabakaya girmesini reddedebilir.  

6.2.1.5  Emniyet gerekçesiyle, bir Jüri Üyesi veya Poligon Görevlisi atışı her 

zaman durdurabilir. Tehlikeli olabilecek herhangi bir durum varsa, 

sporcular veya takım görevlileri bu durumu ivedilikle Jüri Üyelerine veya 

Poligon Görevlilerine bildirmelidir.  

6.2.1.6  Ekipman Kontrol Sorumlusu, Poligon Görevlisi veya Jüri Üyesi, bir 

sporcunun izni olmadan fakat huzurunda ve bilgisi dâhilinde ekipmanını 

(silah dahil) kontrol için alabilir. Ancak, emniyetle ilgili bir durum söz 

konusuysa acil müdahale edilmelidir. 

6.2.2  Silah Taşıma kuralları  

6.2.2.1  Emniyeti sağlamak için bütün silahlar her zaman azami özen gösterilerek 

taşınmalıdır. Silah; atış veya deneme süresince, atış yolundan Poligon 

Görevlisinin izni olmadan çıkarılmamalıdır.  

6.2.2.2  Bu Kurallar tarafından emniyet bayrağının çıkartılmasına yetki 

verilmedikçe, tüm tüfekler, tabancalar ve yarı otomatik yivsiz tüfeklere, 

floresan turuncu veya benzer parlak materyalden yapılmış emniyet 

bayrakları her zaman takılı olacaktır. Havalı silahların boş olduğunu 

göstermek için emniyet bayrağı, namlunun tüm uzunluğunu kaplayacak 

derecede uzun olmalıdır. Diğer tüm silahlar için emniyet bayrakları atım 

yatağının boş olduğunu göstermek için atım yatağına (atım yatağının arka 

ucu) giren bir parçaya sahip olmalıdır. Çift namlulu yivsiz tüfeklerde boş 

olduğunu göstermek için mekanizma açık (kırılmış) olmalıdır. 
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a)  Bu kuralın gerektirdiği emniyet bayrağı kullanılmazsa, bir Jüri üyesi, 

silaha bir emniyet bayrağı takılma talimatıyla birlikte bir UYARI 

yapmalıdır; ve 

b)  Bir sporcunun uyarıldıktan sonra bu kural uyarınca gerekli olan emniyet 

bayrağını kullanmayı ret ettiğini bir Jürinin doğrulaması durumunda, 

sporcu diskalifiye edilir.  

 

6.2.2.3  Sporcular atış yolundayken, silahları her zaman güvenli bir yöne doğru 

yönlendirilmelidir. Mekanizma, mermi yatağı veya kurma kolu, silah 

aşağıya bakar halde hedef alanına doğru güvenli istikamete çevrilmeden 

kapatılmamalıdır.  

6.2.2.4  Atış yolunu terk etmek için silah bırakıldığında veya atış tamamlandığında, 

tüm silahlar, mekanizmaları (sürgü veya kilit mekanizmaları) açık olarak 

boş ve emniyet bayrağı takılı olmalıdır. Sporcu atış yolunu terk etmeden 

önce, atım yatağında, namluda veya şarjörde mermi veya saçma 

olmadığını ve emniyet bayrağının takılı olduğunu kontrol etmeli ve Poligon 

Görevlisi de bunu mutlaka doğrulamalıdır.  

6.2.2.5  Sporcu, silahını Poligon Görevlisine kontrol ettirmeden kutusuna veya 

çantasına kaldırırsa veya atış yolundan çıkartırsa, Jüri önemli bir emniyet 

ihlali oluştuğunu değerlendirdiği takdirde diskalifiye edilebilir. 

6.2.2.6  Atış sırasında, silah sadece mermiler ve/veya şarjör çıkarıldıktan ve 

mekanizma açıkken elden bırakılabilir. Havalı silahlar, kurma kolu veya 

doldurma yuvası açılarak emniyete alınmalıdır.  

6.2.2.7  Herhangi bir görevli personel atış hattının ilerisinde iken silahların 

taşınmasına (ele alınmasına) izin verilmez ve emniyet bayrakları da takılı 

olmalıdır.  

6.2.2.8  Poligonda silahlar atış yolunda değilken, Poligon Görevlisi tarafından aksi 

belirtilmedikçe kılıflarında olmalıdır. 

6.2.3  Poligon komutları  

6.2.3.1  Poligon Amirleri veya diğer uygun poligon görevlileri, DOLDUR (LOAD), 

BAŞLA (START), BOŞALT (UNLOAD) ve diğer gerekli komutları 

vermekten sorumludur. Poligon Görevlileri, silahların emniyetli şekilde 

taşındığından ve tüm komutlara uyulduğundan emin olmalıdırlar.  

6.2.3.2  Silahlar ve şarjörleri, DOLDUR (LOAD) veya BAŞLA (START) komutu 

verildikten sonra sadece atış noktasında doldurulabilir. Diğer tüm 

zamanlarda silahlar ve şarjörler boş tutulmalıdır.  

6.2.3.3  Eğer şarjörü varsa, Tüfek veya 50m Tabanca yarışmaları için sadece bir 

fişek doldurulabilir. 10 m havalı tabanca yarışmasında 5 atışlı bir havalı 

tabanca kullanılırsa, sadece bir diyabol doldurulabilir. 

6.2.3.4  Bir sporcu, DOLDUR (LOAD) veya BAŞLA (START) komutu verilmeden 

önce veya DUR (STOP) veya BOŞALT (UNLOAD) komutu verildikten 

sonra bir atış yaparsa ve emniyet ihlal edildiyse diskalifiye edilebilir. 
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6.2.3.5  DUR (STOP) komutu veya işareti verildiğinde, atış derhal durdurulmalıdır. 

BOŞALT (UNLOAD) komutu verildiğinde, tüm sporcular, silahlarını ve 

şarjörlerini boşaltmalı ve emniyete almalıdır (havalı silahları boşaltmak için 

Poligon Görevlisinden izin istenmelidir). Atışa yalnızca BAŞLA (START) 

komutu yeniden verildiğinde devam edilebilir.  

6.2.4  İlave Güvenlik Gereksinimleri  

6.2.4.1  Kuru tetik, doldurulmamış bir silahın, kurulmuş tetik mekanizmasının 

serbest bırakılması veya havalı ya da gazlı silahın itici şarjı (gaz veya 

hava) serbest bırakmasını engellemek için oluşturulan bir düzenekle 

sabitlenmiş tetik mekanizmasının serbest bırakılması anlamına 

gelmektedir. Kuru tetik veya nişan alma egzersizlerine sadece atış 

hattında ve bu kurallara uygun olarak tasarlanmış bir alanda izin verilir. 

6.2.4.2  Hava ya da karbondioksit tüplerinin geçerlilik tarihleri (ilk üretim ve son 

kullanma tarihleri) sporcunun sorumluluğundadır. Bu durum Ekipman 

Kontrolüyle denetlenebilir.  

6.2.5  Kulak Koruma  

 25m, 50m ve 300m atış hatlarının ve yivsiz tüfek atış poligonlarının hemen 

yakınındaki tüm sporcu, poligon görevlileri ve diğer kişiler kulak tıkacı, 

kulaklık veya benzeri kulak koruyucu kullanmaları şiddetle önerilir. İkazlar 

belirgin şekilde görünür olmalı ve poligon alanlarındaki tüm kişiler için 

kulak koruyucu mevcut olmalıdır. İçinde herhangi bir türden alıcı cihaz 

bulunan kulaklıkların sporcular tarafından kullanılması yasaktır.  

6.2.6  Göz Koruma  

 Atış sırasında tüm sporcuların kırılmaya dayanıklı atış gözlükleri veya 

benzeri göz koruyucuları kullanmaları şiddetle önerilir. 

6.3  HEDEFLER VE HEDEF STANDARTLARI  

6.3.1  Genel Hedef Gereksinimleri 

6.3.1.1  ISSF Şampiyonalarında kullanılan hedefler; tüfek ve tabanca yarışmaları 

için Elektronik Puanlama Hedefleri (EST) veya kâğıt hedef, Yivsiz tüfek 

yarışmaları için plaklardır. 

6.3.1.2  Tüm hedefler, bu kurallarda verilen puanlama halkası boyutları veya diğer 

özelliklerle uyumlu olmalıdır.  

6.3.2  Elektronik Puanlama Hedefi (EST) Gereksinimleri  

6.3.2.1  Yalnızca ISSF tarafından test edilip onaylanmış EST kullanılabilir.  

6.3.2.2 EST’nin hassasiyet koşulu, atışları bir ondalık puanlama halkasının en az 

yarısı hassasiyetle puanlamasıdır. Kâğıt hedefler üzerindeki puanlama 

halka boyutları için verilen toleranslar, EST için uygulanmaz. 

6.3.2.3  Tüm EST hedef birimleri, ilgili müsabaka hedeflerinin siyah alanlarına 

boyut olarak uyan bir siyah nişan alanını (Kural 6.3.4) ve nişan alanını 

çevreleyen bir yansıtmasız beyaz veya kirli beyaz bir alan sağlamalıdır. 
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6.3.2.4  EST tarafından kaydedilen puanlar, yarışma hedeflerinin puanlama 

halkasının boyutlarına göre belirlenmelidir. (Kural 6.3.4)  

6.3.2.5  Bir EST’yi vuran her atışın sonucu, atış yoluna yerleştirilen bir monitör 

üzerinde yeri ve değeriyle gösterilmelidir..  

6.3.2.6  10m EST’de yapılan bir atışın hedefi vurup vurmadığının 

kararlaştırılmasına olanak verecek bir kâğıt şerit veya diğer onay şeridini 

kullanılmalıdır. 

6.3.2.7  Ana EST sistem bilgisayarının dışındaki bir hafıza kaynağından (yedek 

hafıza) her sporcunun sonuçlarının yazıcı çıktısı yarışma esnasında ve 

sonrasında anında sağlanabilmelidir.  

6.3.2.8  EST kullanıldığında, her ISSF Şampiyonasından önce hedefler, normal 

koşullarda puanlamayı doğru şekilde yaptığını garanti etmek üzere Teknik 

Delegenin denetimi altında kontrol edilmelidir. 

6.3.3  Kağıt Hedef Gereksinimleri 

6.3.3.1  ISSF Şampiyonalarında kullanılacak tüm kağıt hedefler (her tipte beş (5) 

adet) ve plaklar (yirmi (20) sıralama hedefi ve yirmi (20) toz doldurulmuş 

final hedefi) Şampiyonanın başlamasından en az altı (6) ay önce 

özelliklerin testi, doğrulanması ve onay için ISSF Genel Sekreterliğine 

gönderilmelidir.  

6.3.3.2  Tüm hedeflerin kalite ve boyutları, her Şampiyona başlangıcından önce 

Teknik Delege(ler) tarafından yeniden kontrol edilecektir. Yalnızca 

onaylanmış örneklerle aynı olan hedefler kullanılabilir. 

6.3.3.3  Hedefler, ISSF onaylı elektronik puanlama sistemleriyle veya Kural 6.3.5’e 

uyan puanlama mastarlarıyla puanlanabilir.  

6.3.3.4  Hedef kağıdı, normal ışık koşullarında uygun uzaklıktan siyah nişan 

alanını (merkezi) açıkça görünür kılan yansıtmasız renk ve yüzeye sahip 

olmalıdır. Kâğıt hedef ve puanlama halkaları, tüm hava ve iklim koşulları 

altında boyut hassasiyetini korumalıdır. Kâğıt hedef, aşırı yırtılma veya 

bozulma olmadan atış deliklerini kaydetmelidir.  

6.3.3.5  Tüm puanlama halkalarının boyutları, puanlama halkalarının dış 

kenarından (dış çap) ölçülür. 

6.3.3.6  ISSF Şampiyonalarında, koşan hedef haricinde, sadece bir (1) siyah nişan 

alanlı hedeflere izin verilir.  

6.3.3.7  Hedefler puanlama halkalarıyla puanlama bölgelerine bölünür. 
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6.3.4  Hedefler ve Hedef Standartları  

 Hedefler, bu kurallardaki puanlama halkası boyutları, toleranslar ve 

özeliklere uygun olmalıdır.  

a)  Tüfek ve Tabanca hedefleri, tam daire değerleri şeklinde puanlanabilir 

veya EST ya da elektronik kâğıt puanlama makineleri kullanılırsa 

ondalık halka değeri şeklinde puanlanır. Ondalık halka puanları; bir tam 

halka puanlama alanını; sıfırdan başlayan (yani 10.0, 9.0, vb.) ve 

dokuzla biten (yani 10.9, 9.9 vb.) ondalık değerlerin verildiği on eşit 

puanlama halkasına bölerek belirlenir.  

b)  Tüfek ve Tabanca Eleme ve Sıralama Turu müsabakaları tam halka 

değerleri şeklinde puanlanır, ancak ISSF Şampiyonalarında 10m 

Havalı Tüfek Erkekler ve Genç Erkekler, 10m Havalı Tüfek Kadınlar ve 

Genç Kadınlar ve 50m Tüfek Yatarak Erkekler Eleme ve Sıralama Turu 

yarışmaları ondalık değerli olarak puanlanmalıdır. 

c)  Tüfek ve Tabanca Finalleri ondalık değer şeklinde puanlanır, ancak 

25m Tabanca Finallerinde, ISSF İcra Komitesinin belirlediği ondalık 

değerlere dayalı vuruş bölgesinin olduğu vuruş/kayıp puanlama sistemi 

kullanılır.  
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6.3.4.1  300 Metre Tüfek Hedefi 

10 Halkası  100 mm  (±0,5 mm)  5 Halkası  600 mm  (±3,0 mm)  

9 Halkası  200 mm  (±1,0 mm)  4 Halkası  700 mm  (±3,0 mm)  

8 Halkası  300 mm  (±1,0 mm)  3 Halkası  800 mm  (±3,0 mm)  

7 Halkası  400 mm  (±3,0 mm)  2 Halkası  900 mm  (±3,0 mm)  

6 Halkası  500 mm  (±3,0 mm)  1 Halkası  1000 mm  (±3,0 mm)  

 

 Merkez On = 50 mm (±0,5 mm)  

 5-10.halkalar arası Siyah = 600 mm (±3,0 mm)  

 Halka Kalınlığı: 0,5 mm – 1,0 mm  

 Minimum görünür hedef boyutu = 1300 mm x 1300 mm (hedefin 

bulunduğu alanın arkası hedef ile aynı renkte ise minimum 1020 mm x 

1020 mm)  

 Puanlama halkalarının değerleri 1 den 9’a kadar, ilgili puanlama 

bölgelerine birbirleriyle dik açı yapacak şekilde diyagonal olarak 

basılmıştır.  

 10 no’lu halka bölgesi bir sayı ile işaretlenmemiştir. 

 

  
300 metre Tüfek Hedefi 
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6.3.4.2  50 metre Tüfek Hedefi 

10 halkası  10,4 mm  (±0,1mm)  5 halkası  90,4 mm  (±0,5mm)  

9 halkası  26,4 mm  (±0,1mm)  4 halkası  106,4mm  (±0,5mm)  

8 halkası  42,4 mm  (±0,2mm)  3 halkası  122,4mm  (±0,5mm)  

7 halkası  58,4 mm  (±0,5mm)  2 halkası  138,4mm  (±0,5mm)  

6 halkası  74,4 mm  (±0,5mm)  1 halkası  154,4mm  (±0,5mm)  

 

 Merkez On: 5mm (±0,1mm)  

 3-10 halkalar arası Siyah = 112,4mm (±0,5mm).  

 Halka kalınlığı: 0,2mm – 0,3mm  

 Minimum görünür halka boyutu: 250mm x 250mm  

 Puanlama halkalarının değerleri 1 den 8‟e kadar, birbirine dik açılı yatay 

ve dikey sıralar halinde işaretlenmiştir.  

 9 ve 10 no’lu halkalar bir rakam ile işaretlenmemiştir.  

 Hedef Kartının boyutu 200 mm x 200 mm olmalıdır. 

 

  

50 metre Tüfek Hedefi 
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6.3.4.3  10 Metre Havalı Tüfek Hedefi 

10 halkası  0,5 mm  (±0,1mm)  5 halkası  25,5 mm  (±0,1mm)  

9 halkası  5,5 mm  (±0,1mm)  4 halkası  30,5 mm  (±0,1mm)  

8 halkası  10,5 mm  (±0,1mm)  3 halkası  35,5 mm  (±0,1mm)  

7 halkası  15,5 mm  (±0,1mm)  2 halkası  40,5 mm  (±0,1mm)  

6 halkası  20,5 mm  (±0,1mm)  1 halkası  45,5 mm  (±0,1mm)  

 

 Merkez On: Eğer halka “10” (nokta) isabetli bir atışla tamamen parçalanıp 

yok olmuş ise, karar vermekte zorluk çekildiğinde Havalı Tabanca dış 

puanlama mastarı ile bu tespit edilir.  

 4- 9 halkalar arası Siyah: 30,5mm (±0,1mm)  

 10 halkası beyaz bir noktadır: 0,5mm (±0,1mm)  

 Halka kalınlığı: 0,1mm - 0,2mm  

 Minimum görünür hedef boyutu: 80mm x 80mm  

 Puanlama halkalarının değerleri 1’den 8’e kadar, birbirine dik açılı yatay ve 

dikey sıralar halinde işaretlenmiştir. 9. halka bir rakam ile 

işaretlenmemiştir. 10. halka ise beyaz bir noktadır.  

 Hedefin daha iyi görülebilmesi için, 170mm x 170mm ebadında, hedef 

materyali ile aynı renkte arka plan kartonları bulundurulmalıdır. 
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6.3.4.4  25 m Çabuk Atış Tabanca Hedefi  

 (25m Çabuk Atış tabanca yarışmalarında ve 25m Merkezi Ateşlemeli 

Tabanca Çabuk Atış aşamalarında ve 25m Tabanca Yarışmalarında) 

10 halkası  100 mm  (±0,4mm)  7 halkası  340 mm  (±1,0mm)  

9 halkası  180 mm  (±0,6mm)  6 halkası  420 mm  (±2,0mm)  

8 halkası  260 mm  (±1.0mm)  5 halkası  500 mm  (±2,0mm)  

 

 Merkez On: 50mm (±0,2mm).  

 5–10 halkalar arası Siyah: 500mm (±2.0mm).  

 Halka kalınlığı: 0,5 mm – 1,0 mm.  

 Minimum görünür hedef boyutu: Genişlik: 550mm  

 Yükseklik: 520mm– 550mm  

 Puanlama halkalarının değerleri 5’ten 9’a kadar, sadece dikey olarak 

işaretlenmiştir. 10 Bölgesine rakam işaretlenmemiştir. Rakamlar takriben 

5mm yüksekliğinde ve 0,5 mm kalınlığında olmalıdır. Hedefin merkez 

bölümünün sağ ve sol tarafında halka değerleri yerine beyaz renkte nişan-

çizgileri olmalıdır. Bu çizgilerden her biri 125 mm uzunluğunda ve 5 mm 

genişliğindedir.  

 

   

25m Çabuk Atış Tabanca Hedefi 
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6.3.4.5  25 Metre Yavaş ve 50 Metre Tabanca Hedefi 
 (50m Tabanca ve 25m Standart Tabanca Yarışmaları ile 25m Merkezi 

Ateşlemeli Tabanca ve 25m Tabanca Yarışmaları Yavaş atış etapları için)  

10 halkası   50 mm   (±0,2mm)   5 halkası   300 mm   (±1,0mm)  

 9 halkası   100 mm   (±0,4mm)   4 halkası   350 mm   (±1,0mm)  

 8 halkası   150 mm   (±0,5mm)   3 halkası   400 mm   (±2,0mm)  

 7 halkası   200 mm   (±1,0mm)   2 halkası   450 mm   (±2,0mm)  

 6 halkası   250 mm   (±1,0mm)   1 halkası   500 mm   (±2,0mm)  

 

 Merkez On: 25 mm (±0,2 mm).  

 7–10.halkalar arası Siyah: 200 mm (±1,0 mm)  

 Halka kalınlığı: 0,2 mm - 0,5 mm.  

 Minimum görünür hedef boyutu: Genişlik: 550 mm  

 Yükseklik: 520 mm – 550 mm  

 Puanlama halkalarının değerleri 1’den 9’a kadar, birbirine dik olarak dikey 

ve yatay yönde işaretlenmiştir. 10. halka bir rakam ile işaretlenmemiştir. 

Rakamlar yaklaşık 10mm yüksekliğinde, 1mm kalınlığında ve ilgili 

mesafeden normal bir dürbünle kolayca okunabilir şekilde olmalıdır.  

  

25m Yavaş ve 50m Tabanca Hedefi 
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6.3.4.6  10m Havalı Tabanca Hedefi 

10 halkası  11.5mm  (±0.1 mm)  5 halkası  91.5 mm  (±0.5 mm)  

9 halkası  27.5mm  (±0.1 mm)  4 halkası  107.5 mm  (±0.5mm)  

8 halkası  43.5mm  (±0.2 mm)  3 halkası  123.5 mm  (±0.5mm)  

7 halkası  59.5mm  (±0.5 mm)  2 halkası  139.5 mm  (±0.5mm)  

6 halkası  75.5mm  (±0.5 mm)  1 halkası  155.5 mm  (±0.5mm)  

 

 Merkez On: 5.0mm(±0.1mm).  

 7-10 halkalar arası Siyah: 59,5 mm (±0,5 mm).  

 Halka kalınlığı: 0,1mm – 0,2 mm.  

 Minimum görünür hedef boyutu: 170 mm x 170 mm.  

 Puanlama halkalarının değerleri 1’den 8’e kadar, birbirine dik olarak, yatay 

ve dikey yönde işaretlenmiştir. 9 ve 10 no’lu halka bölgelerinde rakam 

işareti yoktur. Rakamlar, 2 mm’den daha yüksek olmamalıdır. 

 

 
10m Havalı Tabanca Hedefi 
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6.3.4.7  50m Koşan Hedef 

 50 m Koşan Hedefi, hayvanın omuzu üzerinde işaretli puanlama halkaları 

olan bir koşan bir yaban domuzunu tasvir eder. Hedefler yalnızca tek 

renkli işaretlenir. Koşan hedef sol ve sağ yöne koşan hayvanı gösterecek 

şekilde basılmıştır. Hayvan, dikdörtgen şekilli bir kâğıt hedef üzerine 

işaretlenmiştir. Hedef boyutunun sadece hayvanı gösterecek şekilde 

küçültülmesine izin verilmez. (Şekil A’ya bkz.) 

10 halkası  60 mm  (±0.2 mm)  5 halkası  230 mm  (±1.0 mm)  

9 halkası  94 mm  (±0.4 mm)  4 halkası  264 mm  (±1.0 mm)  

8 halkası  128mm  (±0.6 mm)  3 halkası  298 mm  (±1.0 mm)  

7 halkası  162mm  (±0.8 mm)  2 halkası  332 mm  (±1.0 mm)  

6 halkası  196mm  (±1.0 mm)  1 halkası  366 mm  (±1.0 mm)  

 Merkez On: 30 mm (±0.2 mm).  

 Halka kalınlığı:0.5mm-1.0mm.  

 10 halkasının merkezi; yatay düzlemde ölçülen domuzun burun ucundan 

500 mm uzakta olmalıdır.  

 Puanlama halklarının değerleri 1’den 9’a kadar, birbirine dik olarak çapraz 

yönde işaretlenmiştir.  

 Merkez hedefler (C) veya yarım hedefler (B) kullanılabilir. Merkez hedefler 

veya yarım hedefler, çerçevenin üzerine doğru şekilde yerleştirilmelidir.  

 Kağıt Hedef olarak, İki puanlama halkalı, iki yöne koşan iki başlı bir 50 m 

Koşan Hedefi kullanılabilir. (Şekil D)  

 Elektronik Puanlama Hedefi olarak, bir puanlama halkalı, iki yöne koşan iki 

başlı bir 50 m Koşan Hedefi de kullanılabilir. (Şekil E) 
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Kağıt Hedefler için 50m Koşan Hedefi 

 

      D 

 
 

 

 

 

 

 

Elektronik Puanlama Hedefi için 50m Koşan Hedefi 

 

 E 
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6.3.4.8 10 Metre Koşan Hedef  
  10 Metre koşan hedef, her iki tarafında 1’den 10’a kadar halkalı birer 

 puanlama bölgesi ve ortada da bir adet nişan noktası bulunduran bir

  hedef kartonudur.  

10 Halkası  5.5 mm (±0.1 mm) 5 Halkası 30.5 mm (±0.1 mm) 

9 Halkası 10.5 mm (±0.1 mm) 4 Halkası 35.5 mm (±0.1 mm) 

8 Halkası 15.5 mm (±0.1 mm) 3 Halkası 40.5 mm (±0.1 mm) 

7 Halkası 20.5 mm (±0.1 mm) 2 Halkası 45.5 mm (±0.1 mm) 

6 Halkası 25.5 mm (±0.1 mm) 1 Halkası 50.5 mm (±0.1 mm) 

 
  Merkez On; beyaz: 0,5mm (±0,1mm), 3–10 arası halkalarla aynı şekilde 

ölçülür.  

 5–10 arası halkalar Siyah = 30.5mm (±0,1mm).  

 Halka kalınlığı: 0,1mm – 0,2mm  

 Önerilen hedef boyutu: 260mm x 150mm (minimum 260mm x 140mm).  

 Yatay düzlemde ölçüldüğünde, 10 no’lu halkanın orta noktası, nişan 

noktasının merkezinden 70mm (±0,2mm) uzaklıkta olmalıdır.  

 Puanlama halkalarının değerleri 1’den 9’a kadar, ilgili değerlendirme 

bölgelerine, birbirine dik açı yapan diyagonal birer sıra olarak işaretlenmiş 

olmalıdır.  

 15,5mm dış açısı olan siyah nişan-noktası, 10 no’lu halka (5,5mm) ve 9 

no’lu halka (10,5mm) büyüklüklerinde beyaz halkaları ve merkezde de 

0,5mm’lik bir beyaz noktayı içermelidir.  
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6.3.5  Puanlama Mastarları ve Kullanımı  

 Kâğıt hedefler kullanıldığında, şüpheli atışları puanlandırmak için 

puanlama mastarları kullanılmalıdır. Puanlama mastarları aşağıdaki 

koşullara uymalıdır:  

6.3.5.1  25 m Merkezi Ateşlemeli Tabanca 

Ölçüm kenar çapı: 9.65 mm (+0.05/-0.00 mm). 

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm. 

Mil çapı: Kullanılan kalibreye göre 

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar. 

Kullanım yeri: Merkezi Ateşlemeli Tabanca Yarışmaları. 
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6.3.5.2 300 m Tüfek 

Ölçüm kenar çapı: 8.00 mm (+0.05/-0.00 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: Kullanılan kalibreye göre  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: 300 m tüfek yarışmaları  

6.3.5.3  Küçük Çap Tüfek ve Tabanca 5.6 mm (.22”) 

Ölçüm kenar çapı: 5.60 mm (+0.05/-0.00 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: 5.00 mm (+0.05 mm)  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: 5.60 mühimmat kullanılan tüm yarışmalar  

6.3.5.4  4.5 mm İç Mastar 

Ölçüm kenar çapı: 4.50 mm (+0.05/-0.00 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: Kenar çapı eksi 0.02 mm (4.48 mm)  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: Havalı Tüfek ve 10 m Koşan Hedef 

yarışmalarında 1 ve 2. Halkaları ölçer. Havalı 

Tabanca Hedeflerinde 1 halkasını ölçer. 

6.3.5.5  Havalı Tabanca Dış Mastar kullanımı - Havalı Tüfek Merkez On 

puanlaması için 

 

Havalı tabanca dış 
mastarı ile ölçüm 
yapıldığında, mastar 
havalı tüfek hedefinde 7 
halkasının dışına çıkmaz 
ise, atışın değeri merkez 
on’dur.  
 

6.3.5.6  Havalı Tabanca Merkez On puanlaması için, Havalı Tabanca Merkez 

On Dış Mastarı Kullanımı 

Ölçüm kenar çapı: 18.0 mm (+0.00/-0.05 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: 4.60 mm (+ 0.05 mm)  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: Havalı Tabanca Merkez On Ölçümü için 

Ölçüm Kenarı 

Vuruş 

On Halkası 
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Havalı Tabanca Dış 
Mastar kenarı bir havalı 
tabanca hedefinde, 9. 
halka dış kenarını 
geçmezse atışın değeri 
merkez ondur  
 

6.3.5.7  4.5 mm Dış Mastar Kullanımı - 10m Havalı Tüfek ve 10m Koşan Hedef 

Ölçüm kenar çapı: 5.50 mm (+0.00/-0.05 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: 4.60 mm (+0.05 mm)  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: 10 m Havalı Tüfek ve 10 m Koşan Hedef 

yarışmalarında 3 ila 10. halkalar. Havalı Tabanca 

Hedeflerinde 1 halkasını ölçer. 

6.3.5.8  Havalı Tüfek Dış Mastar Kullanımı 

Şekildeki “A” noktası şüpheli bir atış deliğini göstermektedir. Dış puanlama 
mastarı çıkıntının dış kenarının 7 halkası içerisinde yer aldığını 
göstermektedir; bu yüzden atış 9 olarak puanlanır.  

Şekildeki “B” noktası şüpheli bir atış deliğini göstermektedir. Dış puanlama 
mastarı çıkıntının dış kenarının 7 halkasının dışına 6 bölgesine doğru 
uzandığını göstermektedir; bu yüzden atış 8 olarak puanlanır.  

6.3.5.9  4.5 mm Dış Mastar - 10 m Havalı Tabanca için; 

Ölçüm kenar çapı: 11.50 mm (+0.00/-0.05 mm)  

Kenar kalınlığı: Yaklaşık olarak 0.50 mm  

Mil çapı: 4.60 mm (+0.05 mm)  

Mil uzunluğu: 10 mm den 15 mm ye kadar  

Kullanım yeri: 10 m Havalı Tabanca, 2 ila 10. halkalar.  

Ölçüm Kenarı 

Vuruş 

On Halkası 
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6.3.5.10  Havalı Tabanca Dış Mastarının Kullanımı 

 Şekildeki “A” noktası, dış puanlama mastarı yerleştirilmiş şüpheli bir atış 

deliğini göstermektedir. Çıkıntının dış kenarı 9 halkası içerisindedir; bu 

yüzden atış 10 olarak puanlanır.  

 Şekildeki “B” noktası, dış puanlama mastarı yerleştirilmiş şüpheli bir atış 

deliğini göstermektedir. Çıkıntının dış kenarı 9 halkasının çizgisinde 8. 

bölgeye doğru uzanmaktadır; bu yüzden atış 9 olarak puanlanır.  

6.3.5.11  Kayma Mastarı  

 Kayma mastarı, bir kenarına iki paralel çizgi yerleştirilmiş düz ve saydam 

plastik levhadan oluşur.  

a)  25m Merkezi Ateşlemeli Tabanca (9.65 mm) için, çizgiler iç kenarlar 

arasında 11.00 mm (+0.05 mm – 0.00 mm) dışa doğru ölçülür.  

b)  Küçük çap yarışmaları (5.6 mm) için, çizgiler iç kenarlar arasında 7.00 

mm (+0.05 mm – 0.00 mm) dışa doğru ölçülür. (25m 5.6mm tabanca 

yarışmalarında)  

6.3.6  Hedef Kontrol Sistemleri  

 Tüfek ve Tabanca yarışmaları için, müsabakaların icrasını kolaylaştırmak 

üzere hedef işaretleme ve kontrol sistemleri kullanılmalıdır.  

6.3.6.1  Deneme Kâğıt Hedefleri  

 Deneme Hedefleri, sağ üst köşesinde çapraz siyah renkli bir çizgi ile 

açıkça işaretlenmiş olmalıdırlar. Bu çizgi normal ışık şartlarında uygun 

mesafeden gözle kolayca görülebilmelidir. (25 m Çabuk Atış Tabanca 

Hedefleri ve 50 m Koşan hedef hariç) 

6.3.6.2  EST Hedef Kontrol Sistemleri  

 EST’nin kontrol sistemleri olarak arka hedefler, arka kartları ve kontrol 

kâğıtları kullanılır. (diyagrama bakın). 
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6.3.6.3  50 m ve 300 m EST’ler için Arka Hedefler  

 Çapraz atışları tespit etmek için arka hedefler mümkünse hedeflerin 0.5m-

1.0m arkasına yerleştirilmelidir. Hedef ve arka hedef arasındaki tam 

mesafe ölçülüp kaydedilmeli ve mümkünse tüm hedefler için aynı 

olmalıdır.  

6.3.6.4  25 m EST’ler için Arka Hedefler  

 a) Tüm 25 metre tabanca yarışmalarında, hedefi kaçırmış atışları 

belirleyebilmek için arka hedefler kullanılmalıdır.  

 b) Arka hedefler, minimum, 25 metre çerçevelerinin (5 hedef) tüm enini ve 

boyunu kapsamalıdır. Hepsi aynı şekilde müsabaka hedeflerinin bir (1) 

metre arkasına yerleştirilmelidir. Müsabaka hedeflerinin arasına gelen 

atışları belirleyebilmek için aralarında hiçbir boşluk olmamalı, birbirlerine 

bitişik olmalıdır.  

 c) 25 m EST’lerin arka hedefleri, hedefin rengine benzer renkte yansıma 

yapmayan kâğıttan yapılmış olmalıdır.  

 d) 25 metre yarışmalarında her sporcu için yeni arka hedefler 

sağlanmalıdır.  

6.3.6.5  25 m EST’ler için Kontrol Kâğıtları  

 EST alanının hemen arkası Kontrol Kâğıtlarıyla kaplanmalıdır. Her seride 

her sporcuya yeni kontrol kâğıtları sağlanmalıdır.  

 Bir atış deliğinin yeri, kontrol kâğıdının dışındaysa, kontrol kâğıdı 

çıkarılmadan önce, kontrol kâğıdı ve arka kartı üzerindeki atış delikleri 

arasındaki geometrik ilişki kayıt edilmelidir. 
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6.3.6.6  50 m ve 300 m EST’ler için Arka Kartları ve Kontrol Kâğıtları  

 Tüm 50 m ve 300 m EST’lerin arkasına bir arka kartı takılmalıdır. Arka 

kartlarına daha küçük değiştirilebilir kontrol kâğıtları takılmalıdır. Kontrol 

kâğıtları ve arka kartları, her yarıştan sonra toplanmalı ve yenilenmelidir. 

Bir atış deliğinin yeri, kontrol kâğıdının dışındaysa, kontrol kâğıdı 

çıkarılmadan önce, kontrol kâğıdı ve arka kartı üzerindeki atış delikleri 

arasındaki geometrik ilişki kayıt edilmelidir. 

6.3.7 Yivsiz Tüfek Yarışmaları için Plaklar 

Çap 110 mm (±1 mm) 

Yükseklik 25 mm to 26 mm 

Ağırlık 105 g (±5 g) 

 

 Plakların renkleri tamamen siyah, tamamen beyaz, tamamen turuncu 

olabilir; veya üst kısmı beyaz, sarı veya turuncuya boyanmış olabilir; veya 

etrafına beyaz, sarı veya turuncu bir halka boyanabilir.  

 Plak rengi Yivsiz Tüfek yarışmaları bulunan her ISSF Şampiyonasının 

programında belirtilmelidir. Plak rengi normal ışık şartlarında poligon arka 

alanından gözle kolaylıkla ayırt edilebilmelidir. Antreman için aynı renk 

hedefler kullanılmalıdır. 

6.3.7.1  Plakların Genel Özellikleri 

  

A-Ağırlık 105 g ±5 g E-Taban Yüksekliği 11 mm ±1 mm 

B-Taban Ø 110 mm ±1 mm F-Dönen Halka 
Yüksekliği 

7 mm ±1 mm 

C-Dönen Halka Ø 95 mm – 98 mm G-Dom Yüksekliği 8 mm ±1 mm 

D-Toplam Ağırlık 25 mm – 26 mm H-Taban & Halka 
Yüksekliği 

8 mm ±1 mm 

 
“G” – Plak domunun şekli en iyi aerodinamik dizaynı ve uçuş stabilitesini sağlayacak 
şekilde planlanmalıdır.  
“Kırılabilirlik” – Plaklar 80 mt fırlatılabilmek için trap’in kuvvetine dayanacak kadar 
sağlam olmalı ve normal atış mesafesinden ISSF Skeet ve Trap mühimmatı ile 
vurulduğunda kolaylıkla kırılabilmelidir. 
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6.3.7.2  “Flash” Plaklar 

 a) Yivsiz Tüfek Finallerinde zehirli olmayan kırmızı toz içeren “Flash” 

plaklar kullanılmalıdır. 

 b) Finaller öncesi Yivsiz Tüfek Eleme Turlarında ve Beraberliklerde, ISSF 

onaylı zehirli olmayan renkli toz içeren “Flash” plaklar kullanılabilir. 

 c) Eğer dışı aynı renkte fakat içinde yanlış renkte toz bulunan bir plak hata 

ile atılırsa, o plağa yapılan herhangi bir atışın sonucu kayıt edilmelidir. 

 d) “Flash” plakların kullanıldığı her durumda, “Flash” plaklar Kural 6.3.7.1 

ile uyumlu olmalıdır. 

6.3.7.3  Plak Testleri 

 Plakların kırılabilirliğinin testinde, ISSF onaylı bir plak test cihazı 

kullanılmalıdır. Bu cihazların kullanım standartları ISSF Yivsiz Tüfek ve 

Teknik Komiteleri tarafından belirlenecektir. 

6.4  POLİGONLAR VE DİĞER TESİSLER  

6.4.1  Genel Gereksinimler  

6.4.1.1  ISSF Şampiyonaları için poligon kurulumundaki minimum gereksinimler, 

Kural 3.5.1’de verilmektedir. Bu gereksinimler minimumken, Yivsiz Tüfek 

Dünya Şampiyonaları ve büyük Dünya Kupaları için uygulama gereksinimi 

beş (5) poligon olarak tavsiye edilmektedir. Tüfek/Tabanca büyük dünya 

kupaları için, 10m için 80, 50m için 80 atış noktası önerilmektedir.  

6.4.1.2  Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat oyunları için ayrı Tüfek/Tabanca Final 

poligonu gerekmektedir. ISSF Dünya Kupaları için ayrı bir Final 

poligonunun bulunmasını tavsiye eder.  

6.4.1.3  Kıtalararası Konfederasyonlar; Kıtalararası Şampiyonalar için minimum 

poligon gereksinimlerini belirlemelidir.  

6.4.1.4  Trap ve Skeet poligonları birleşik olabilir. Trap poligonları, ayrı bir double 

trap poligonları sağlanmadıkça, double trap için değiştirilebilir olmalıdır. 

Eğer mümkünse Trap, Double Trap ve Skeet Final alanları aynı poligonda 

olmalıdır. 

6.4.1.5 Tüfek ve Tabanca poligonlarında sporcular, görevliler ve izleyiciler 

tarafından kullanılan alan, güneş, rüzgâr ve yağmurdan koruma sağlamak 

için kapatılmalıdır. Bu koruma, poligonun bir kısmına veya bir atış 

noktasına bir avantaj sağlamamalıdır.  

6.4.1.6  10m havalı silah poligonları, kapalı alana kurulmalıdır.  

6.4.1.7  ISSF, tüm yeni poligonların engelli kişiler için erişilebilir olmasını tavsiye 

eder. Mevcut poligonlar engellilerin erişebilmesi için adapte edilmelidir.  

6.4.1.8  Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için kullanılan poligonların en 

az bir (1) yıl önceden tamamlanması tavsiye edilir. 
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6.4.1.9  ISSF tarafından onaylanan marka ve modeldeki Elektronik hedef 

sistemleri (EST), Olimpiyat Oyunları, ISSF Dünya Şampiyonaları ve ISSF 

Dünya Kupalarındaki Tüfek ve Tabanca eleme, sıralama ve finallerinde 

kullanılmalıdır.  

6.4.1.10 Teknik Delegeler, ISSF kurallarına uygun ve Şampiyonaların yapılması 

için hazırlanmış olduğundan emin olmak için Poligonları ve diğer tesisleri 

incelemekle sorumludurlar. Teknik Delegeler; organizasyon, poligonlar ve 

tesisleri incelemek için Teknik Delege Kontrol Listesini (ISSF Genel 

Merkezinden temin edilebilir) kullanmalıdır.  

6.4.1.11  Teknik Delege(ler) ISSF kurallarının niyet ve ruhuyla çatışmayan ISFF 

kurallarından küçük sapmaları uygun görebilir ancak atış mesafeleri ve 

hedef özelliklerinde hiçbir sapmaya izin verilmez.  

6.4.2  Genel ve İdari Tesisler  

 Atış poligonlarında veya yakınında aşağıdaki tesisler sağlamalıdır.  

a)  Sporcuların dinlenip kıyafetlerini değiştirebileceği yeterli büyüklükteki 

sporcu alanları,  

b)  Final ve sıralama poligonları yakınındaki sporcular için değiştirme alanı 

sağlanmalıdır.  

c)  ISSF görevlileri, komiteler ve Jüriler tarafından kullanım için toplantı 

odaları,  

d)  Hedef ve ilgili malzemelerin depolanması ve sonuçların üretilmesi, 

hedef puanlama, ofisler için odalar,  

e)  Resmi sonuçları ve duyuruları göstermek için bir ana skor tahtası ve ilk 

sonuçları göstermek için her poligonda küçük poligon skor tahtaları; bir 

skor tahtası da sporcuların dinlenme alanına konulmalıdır.  

f)   Güvenli silah depolama alanı,  

g)   Değiştirme odaları olan bir silah ve ekipman kontrol alanı,  

h)   Uygun iş tezgâhı ve düzeneği olan bir silah odası,  

i)  Kendi ürünlerinin bakımını yapmaları için ateşli silah ve ekipman 

üreticilerine ücretsiz tesisler,  

j)  Ticari sergiler için bir alan sağlanmalıdır, bu sergiler için ücret alınabilir.  

k)  Gıda servisi ve içecekler için bir restoran veya tesisler,  

l)  Uygun tuvalet tesisleri,  

m) Kablosuz internet ve e-posta iletişim servisleri mümkünse operasyonlar 

(sonuçlar, ISSF-TV, yönetim) ve ortak kullanım için ayrı internet 

servisleri sağlanmalıdır.  

n)  Ödül törenleri için bir alan,  
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o)  Basın, radyo ve televizyon temsilcileri için tesisler,  

p)  Tuvaleti bulunan uygun tıp tesisleri ve Anti-Doping Kontrol tesisleri,  

q)  Otopark tesisleri.  
 

6.4.3  300m, 50m, 25m ve 10m Tüfek ve Tabanca Poligonları için Genel 

Poligon Standartları;  

6.4.3.1  Yeni açık alan poligonları, müsabaka gününde güneş mümkün 

olduğunca sporcunun arkasında kalacak şekilden kurulmalıdır. Hedeflerin 

üzerine gölge gelmemesi için özen gösterilmelidir.  

6.4.3.2 Poligonlarda bir hedef hattı ve bir atış hattı olmalıdır. Atış hattı hedef 

hattına paralel olmalıdır. 

6.4.3.3  Poligon tasarım ve kurulumu aşağıdaki özellikleri sağlayabilir:  

a)  Güvenlik açısından gerekli ise, poligon duvarlarla çevrilebilir;  

b)  Hatalı atışların poligon dışına kazara çıkmasına karşı atış ve hedef 

hattı arasında enine bir yüksek siper sistemi sağlanabilir; 

c)  Mümkün olduğunda, 50m ve 25m poligonları, açık alan poligonları 

olmalıdır, ancak istisna olarak, yasaların ve iklim koşullarının 

gerektirmesi durumunda kapalı alan poligonları olabilir; 

d)  300m poligonlarının en az 290 metresinin üstü açık olmalıdır; 

e)  50m poligonlarının en az 45 metresinin üstü açık olmalıdır; 

f)  25m poligonlarının en az 12,5 metresinin üstü açık olmalıdır;  

g)  Final poligonları açık veya kapalı poligon olabilir. 

6.4.3.4  Poligon Görevlileri ve Jürinin görevlerini yapabilmesi için atış noktalarının 

arkasında yeterli alan olmalıdır. İzleyiciler için de ayrılmış bir alan 

olmalıdır. Bu alan, atış hattının en az 5m arkasına yerleştirilmiş uygun bir 

bariyerle sporcu ve görevlilerin alanından ayrılmalıdır.  

6.4.3.5  Her poligon, koridorun her iki ucunda sporcuların ve resmi görevlilerin 

rahatça görebileceği büyük bir saat ile donatılmış olmalıdır. Final poligonu 

hazırlık alanında da bir saat bulunmalıdır. Poligon saatleri, sonuç 

bilgisayarları ile senkronize olarak çalışarak aynı zamanı göstermelidir. 

Tüfek ve Tabanca final poligonları, her atış için kalan zamanı gösteren bir 

geri sayım saatine sahip olmalıdır. 
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6.4.3.6  Hedef çerçeveleri veya mekanizmaları, ilgili oldukları atış noktalarını 

karşılayacak şekilde numaralandırılmalıdır (sol taraftan başlamak üzere). 

Numaralar, normal şartlarda çıplak göz ile gerekli mesafeden rahatça 

görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Numaralar; farklı ve kontrast (zıt) 

renklerde olmalı (özellikle 300m yarışmalarında) ve hedefler hangi 

konumda olursa olsun, tüm yarışma boyunca rahatça ve iyi bir şekilde 

görülebilir olmalıdır. 25m yarışmalarında 5 hedeflik her bir grubun 

numaralandırılmasına sol taraftan “A” grubundan başlanmalıdır. 25m 

hedefleri, A-B grubundaki hedefler için 11-20, C ve D grubu hedefleri için 

21-30 numaralarını kullanarak ayrı olarak numaralandırılmalıdır. 

6.4.4  50 m poligonları ve 300 m Tüfek poligonları için rüzgâr bayrakları  

6.4.4.1  Poligondaki hava hareketlerini gösteren dikdörtgen rüzgâr bayrakları, 

ağırlığı yaklaşık 150g/m²’lik pamuklu ya da polyester kumaştan olmalıdır. 

Rüzgâr bayraklarının yüksekliği, mermi yolunu veya nişan alma esnasında 

sporcunun görüşünü engellemeyecek şekilde, mermi uçuş yolu merkez 

alanına denk gelmelidir. Rüzgâr bayraklarının rengi arka planın rengine 

kontrast (zıt) olmalıdır. Çift renkli ya da çizgili rüzgâr bayraklarına izin 

verilir ve tavsiye edilir.  

6.4.4.2  Rüzgâr bayrağının boyutları ve yerleri 

Poligonlar  Uzaklıklar  Bayrak boyutu  

50 m Poligonlar  10 m ve 30 m  50 mm x 400 mm  

300 m Poligonlar  
50 m  50 mm x 400 mm  

100 m ve 200 m  200 mm x 750 mm  

6.4.4.3  50m poligonlarında, rüzgâr bayrakları, iki atış noktasını ve bunları 

karşılayan hedefleri birbirinden ayıran hayali hat üzerinde, atış yoluna 

belirtilen mesafelerde yerleştirilmelidir. Bayraklar, emniyet perdelerinden 

sporcuların tarafında olacak şekilde yerleştirilir. 

6.4.4.4 Eğer bir 50m poligonu aynı zamanda 10m kapalı poligon olarak da 

kullanılıyor ise, 10m rüzgâr bayrakları poligonda rüzgârı tam olarak 

belirtebilecek uzaklıkta olmalıdır.  

6.4.4.5  300m poligonlarında belirtilen ebatlardaki rüzgâr bayrakları, her dördüncü 

(4) atış noktasını ve onun karşısındaki hedefi bir sonraki atış noktası ile 

hedefini birbirinden ayıran hayali hat üzerinde, atış hattına belirtilen 

mesafelerde yerleştirilmelidir. Bayraklar, emniyet perdelerinden 

sporcuların tarafında olacak şekilde yerleştirilir.  

6.4.4.6 Sporcular rüzgâr bayraklarının kendi hedeflerini görmelerini 

etkilemediğinden emin olmak için hazırlık süresi ve deneme atışları 

başlamadan önce kontrol etmelidirler. Sadece Poligon Görevlileri ve Jüri 

üyeleri rüzgâr bayraklarının yerini değiştirebilir.  

6.4.4.7  Özel rüzgâr göstergeleri ve sporcular tarafından rüzgâr bayraklarının 

yerinin değiştirilmesi yasaktır.  

6.4.4.8  50m koşan hedef için rüzgâr bayraklarına izin verilmez. 
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6.4.5  Atış Mesafeleri.  

6.4.5.1  Atış mesafeleri, atış hattından hedefin ön yüzüne kadar ölçülür.  

6.4.5.2  Atış mesafelerinde ölçümler mümkün olduğunca hassas olarak yapılmış 

olmalıdır. Toleranslar aşağıda belirtilmiştir. 

300 m poligon +/- 1,00m. 

50 m poligon +/- 0,20m. 

25 m poligon +/- 0,10m. 

10 m poligon +/- 0,05m. 

50 m Koşan Hedef +/- 0,20m. 

10 m Koşan Hedef +/- 0,05m. 

 

6.4.5.3  50m Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef için kombine edilmiş poligonlarda, 

koşan hedef için sapma toleransı +2,50m.’ye kadar yükseltilebilir. Hedefin 

göründüğü açıklık buna uygun şekilde ayarlanmalıdır.  

6.4.5.4  Atış hattı çok açık bir şekilde işaretlenmiş olmalıdır. Poligon mesafesi 

hedef hattından atış yolunun sporcuya en yakın kenarına kadar 

ölçülmelidir. Yarışmacıların ayakları veya yatarak atışta yarışmacıların 

dirsekleri atış yolu çizgisinin üstünde ve önünde olmamalıdır. 

6.4.6  Hedef Merkezinin Yerleri  

 Hedef merkezinin yerleri, on halkasının merkezinden ölçülmelidir.  

6.4.6.1 Hedef Merkezinin Yüksekliği 

 Hedef merkezleri, atış noktası zemininden ölçüldüğünde aşağıdaki 

yüksekliklerde olmalıdır. 

 Normal yükseklik Tolerans 

300m poligonlar 3,00m +/- 4,00m 

50m poligonlar 0,75m +/- 0,50m 

25m poligonlar 1,40m + 0,10m / -0.20 m 

10m poligonlar 1,40m +/- 0,05m 

50m koşan hedef 1,40m +/- 0,20m 

10m koşan hedef 1,40m +/- 0,05m 

 

6.4.6.2  300 m, 50 m ve 10 m Tüfek ve Tabanca Poligonları için Hedef 

Merkezleri Yatay Sapma Toleransları  

 300m, 50m ve 10m poligonlarda hedef merkezleri, ait oldukları atış 

noktalarının merkezlerine doğru yönlendirilmiş olmalıdır. Atış noktasının 

merkezine dik (90 derece) olarak çizilen merkez çizgisinden yatay 

sapmalar: 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -232- 

 

 Merkezden Her iki Yönde Maksimum 
Sapma 

300 m Tüfek 6.00 m 

50 m Tüfek/Tabanca 0.75 m 

10 m Tüfek/Tabanca 0.25 m 

6.4.6.3  50 m ve 10 m Koşan Hedef ve 25m Tabanca Poligonları Atış Noktaları 

için Yatay Sapmalar 

 Atış noktalarının merkezleri aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır.  

a)  Çabuk Atış poligonlarında, beşli hedef grubunun merkezine göre,  

b)  Koşan hedef poligonlarında, hedefin göründüğü açıklığa göre,  

c)   Atış noktası merkezi, kendisine ait hedef veya hedefin göründüğü 

açıklığın merkezine denk gelmelidir. Hedef veya hedefin göründüğü 

açıklığın merkezine (90°) dik olarak çizilen merkez çizgisinden yatay 

sapmalar: 

 Merkezden Her İki Yönde Maksimum Sapma 

25 m Poligon 0.75 m 

50 m Koşan Hedef Poligonu 2.00 m 

10 m Koşan Hedef Poligonu 0.40 m 

 6.4.7  Tüfek ve Tabanca Poligonları için Genel Atış Noktası Standartları  

 Atış noktası, hareket etmeyecek ve titremeyecek şekilde dengeli ve 

dayanıklı yapılmış olmalıdır. Atış hattından yaklaşık 1,20m geriye kadar, 

atış noktası tüm yönlerde aynı seviyede olmalıdır. Atış noktasının geri 

kalan kısmı ise ya aynı seviyede olmalıdır ya da geriye doğru birkaç 

santimetre düşük eğimli olabilir.  

6.4.7.1  Eğer atış masadan yapılacak ise, bu masalar yaklaşık 2,20m uzunluğunda 

ve 0,8m ila 1,00m genişliğinde, dayanıklı, dengeli ve kaldırılabilir olmalıdır. 

Atış masaları geriye doğru maksimum 10cm eğimli olabilir. 

6.4.7.2  Atış Noktası Ekipmanı. Atış noktası aşağıda belirtilenlerle donatılmalıdır:  

a)  0,70m – 1,00m yüksekliğinde bir sehpa veya stand,  

b)  Yatarak ve çökerek yapılacak atışlar için bir atış matı. Sporcular 

poligon tarafından sağlanan atış matlarını değiştiremez. Atış matının 

ön kısmı, sıkıştırılabilir bir materyalden yapılmış, yaklaşık 50cm x 80cm 

ebatlarında olmalı, kalınlığı 50 mm’den fazla olmamalı, Tüfek kılıfını 

ölçmek için kullanılan ölçme cihazı ile sıkıştırılmış durumda en az 

10mm kalınlıkta olmalıdır. Atış matının geri kalan kısmı en çok 50mm, 

en az 2mm kalınlıkta olmalıdır. Bir uçtan bir uca minimum 80cm x 

200cm boyutlarında olmalıdır. Biri kalın, diğeri ince olan ve birlikte bu 

kuralda belirtilen boyutları aşmayan iki atış matı kullanılabilir. Özel atış 

matı kullanılması yasaktır.  
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c)  Sporcu için Sıralama poligonlarında bir sandalye veya tabure olmalıdır. 

Final poligonlarında atış noktalarına veya yanına hiçbir tabure veya 

sandalye konulmaz.  

d)  Yeni poligonlarda atış hattının önünde rüzgâr paravanları önerilmez, 

ancak rüzgâr koşullarının tüm poligon boyunca mümkün olduğunca eşit 

olmasını sağlamak için gerektiğinde rüzgâr paravanları kullanılabilir.  

e)  Eğer kâğıt hedefler kullanılıyorsa, kayıtçı için bir masa ile bir sandalye 

ve bir dürbün sağlanmalıdır.  

f)  Eğer kâğıt hedefler kullanılıyorsa; üzerinde, kayıtçının seyirciler için 

gayri resmi sonuçları gösterebileceği, yaklaşık 50cm x 50cm 

boyutlarında olan bir tabela, seyirciler tarafından kolayca görülebilecek, 

fakat sporcuların görüşlerini engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.  

g)  Eğer 300m atış yolunda ara bölmeler yerleştirmek gerekiyor ise; 

bunlar, hafif bir çerçeve üzerinde saydam bir materyalden yapılmış 

olmalıdır. Ara bölmeler, atış hattının en az 50cm önüne kadar uzanmalı 

ve yaklaşık 2,00m yüksekliğinde olmalıdır.  

6.4.8  300 m Poligonları İçin Atış Noktası Standartları  

 Atış noktasının genişliği 1,60m’den ve uzunluğu da 2,50m’den daha düşük 

olamaz. Eğer bir sporcunun yatarak atış pozisyonunda sol bacağını 

yanındaki sporcuyu rahatsız etmeden onun atış noktasına koyabileceği 

şekilde ara duvarlar monte edilmiş ise, yalnızca böyle bir durumda atış 

noktasının genişliği yukarıda belirtilen ölçülerden daha düşük olabilir. 

6.4.9  50 m Poligonları İçin Atış Noktası Standartları 

a)   Atış noktası en az 1.25m genişliğinde ve 2.50m uzunluğunda olmalı;  

b)  Eğer atış noktası, 300m atışları için de kullanılacaksa, o zaman 

genişliği en az 1,60m olmalıdır.  

6.4.10  10 m Poligonları için Poligon ve Atış Noktası Standartları 

a)  Atış noktası genişliği en az 1,00m olmalıdır.  

b)  Atış standı veya sıranın en yakın kenarı, 10m Atış hattından en az 

10cm ileride olacak şekilde yerleştirilmelidir.  

c)  EST ile donatılmamış 10m poligonları, elektro-mekanik hedef taşıyıcı 

veya hedef değiştirici sistemlerle donatılmış olmalıdır.  

6.4.11  25 m Tabanca Poligonları için Poligon ve Atış Noktası Standartları  

6.4.11.1  25m poligonlarındaki tavan ve duvarlar sporcuları yağmur, güneş, rüzgâr 

ve mermi kovanlarından koruyacak özellikte olmalıdır.  

6.4.11.2  Atış noktasının üstü kapalı ve tavan, atış noktası zemininden en az 2.20m 

yüksekte olmalıdır.  

6.4.11.3  25m yarışmalarında hedeflerin yerleşimi;  Çabuk Atış Tabanca 

yarışmalarında beşli (5) gruplar halinde,  25m tabanca, 25m merkez 

ateşlemeli ve 25m standart tabanca yarışmalarında 4’lü veya 3’lü, istisna 

olarak 5’li gruplar halinde olmalıdır. 
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6.4.11.4  25m poligonları, beş (5)’li hedef grubu bulunduran iki (2) bölümden 

oluşmalıdır. (her biri bir peron olarak) 

6.4.11.5  25 m poligonları, korumalı yürüyüş yollarıyla bölünmüş veya açık olabilir. 

Açık poligonlarda hedef görevlileri atış hattı alanından hedeflere giderler. 

Korumalı yürüyüş yolları kullanılıyorsa, poligon görevlilerinin hedef hattına 

güvenle gidip gelmelerini sağlamalıdır. Korumalı yürüyüş yolları 

kullanıldığında, bir güvenlik kontrol sistemi de olmalıdır.  

6.4.11.6  Her poligon bölümü merkezden yönetilebildiği gibi, bağımsız olarak da 

yönetilebilmelidir. 

6.4.11.7  Atış noktası veya atış istasyonunun boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Yarışma Genişlik Derinlik 

25 m Çabuk Atış Tabanca 1.50m 1.50m 

25 m Tabanca, 25 m Merkezi Ateşlemeli 

Tabanca ve 25 m Standart Tabanca 
1.00m 1.50m 

6.4.11.8 Atış noktaları sporcuları mermi kovanlarına karşı koruyan, fakat aynı 

zamanda resmi görevlilerin sporcuları görmelerine olanak sağlayan küçük 

saydam paravan perdelerle ayrılmalıdır. Ara duvarlar tabanca 

lokasyonlarına yerleştirilmeli veya asılmalı ve mermi kovanlarının diğer 

sporculara isabet etmesini önleyecek kadar büyük olmalıdır. Bu duvarlar, 

görevlilerin ve izleyicilerin sporcuları görmesini önlememelidir. Not: birçok 

poligonda şu anda kurulu olan ve önceki kuralların gerektirdiği büyük ara 

duvarlar 2014 yılında da kullanılmaya devam edilebilir. 

6.4.11.9  Poligon duvarlarının üzerine veya atış noktalarının sağında ve solunda 

ayırıcı bölmeler üzerinde 45 derece referans çizgileri konulmalıdır  

6.4.11.10  Her atış noktası aşağıdaki ekipmanlarla donatılmış olmalıdır.  

a)  Yaklaşık 0,50m x 0,60m boyutlarında ve 0,70– 1,00m yüksekliğinde, 

yeri değiştirilebilen veya ayarlanabilen bir bank (sıra) veya masa,  

b)  Sıralama poligonlarındaki sporcu için bir sandalye veya tabure; final 

poligonlarındaki atış noktalarına veya yanlarına sporcular için sandalye 

veya tabure konmaz.  

c)  Kâğıt hedeflerler kullanıldığında, kayıtçı için bir masa ve sandalye,  

d)  Kâğıt hedefler kullanıldığında; kayıtçının seyirciler için gayri-resmi 

sonuçları gösterebileceği, yaklaşık 50cm x 50cm boyutlarında bir 

tabela olmalıdır. Bu tabela; seyirciler tarafından kolayca görülebilecek, 

fakat seyircilerin sporcuları görmelerini engellemeyecek şekilde 

yerleştirilmelidir.  

6.4.11.11  Test Poligonu. Özel tasarımlı ve denetimli hedefsiz test poligonu, silahları 

test etmeleri için sporculara sağlanmalıdır. 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -235- 

 

6.4.12  25 m Dönen Hedefler İçin Standartlar  

 25 m Çabuk Atış Tabanca yarışmalarında, poligondaki hedefler aynı 

yükseklikte olacak (tolerans +1cm), aynı anda hareket edecek ve hedef 

grubunun ortasında bulunan aynı atış noktasına dönük olacak şekilde 

beşli (5) gruplar halinde yerleştirilmiş olmalıdır. Beşli bir grupta, bir hedef 

merkezinin diğer hedef merkezine uzaklığı 75cm (tolerans+1cm) olmalıdır. 

6.4.12.1  Poligonlar, hedef döndürücü veya çevirici mekanizma ile donatılmış olmalı, 

bu mekanizmalar ile hedeflerin dikey eksenleri etrafında 90 derecelik     

(+/-10 derece) bir dönüş sağlanmalıdır. 25m Tabanca yavaş atış 

müsabaka serilerinde, sabit hedef çerçeveleri kullanılabilir.  

a)  Hedefin sporcuya dönüş süresi 0,3 saniyeden fazla olmamalıdır.  

b)  Hedefin dönüşü sonrasında sporcuyu rahatsız edecek herhangi bir 

belirgin titreşim olmamalıdır.  

c)  Yukarıdan bakıldığında; hedefler sporcuya dönerken saat yönünde 

hareket eder ve eski pozisyonuna saat yönünün tersi hareketle döner.  

  Hedeflerin Dönüş Döngüsü

  
d)  Bir bölümdeki tüm hedefler aynı anda dönmelidir. Bir bölüm içindeki 

hedeflerin aynı anda dönmesi, sağlıklı bir yönetim ve kesin bir zaman 

ayarını sağlayacak bir mekanizma kullanımı ile sağlanmalıdır.  

6.4.12.2 Otomatik dönüş ve zamanlama makinesi; hedeflerin, kesin ve birbirleri ile 

aynı zamanlamaya sahip, öngörülen süre boyunca görünür konumda 

kalmasını ve belirlenmiş süre sonunda (+0,2 saniye –0,0 saniye) hedefin 

çıkış konumuna geri dönmesini garanti etmelidir.  

a)  Süre, hedef görünür halde dönmeye başlarken başlatılır ve tekrar geri 

dönmeye başlarken durdurulur.  

b)  Eğer süre, belirlenen süreden az ise veya 0,2 saniyeyi aşıyorsa, 

Poligon Görevlisi kendi inisiyatifi veya bir Jüri Üyesinin talimatı ile süre 

ayarının tekrar düzenlenebilmesi için atışı durdurmalıdır. Bu tür 

durumlarda Jüri atışa başlamayı erteleyebilir veya atışları yeniden 

başlatabilir.  

6.4.12.3  25 m Tabanca Sıralama Yarışmaları İçin Görünür Yüz Süreleri:  

a)  25 m Çabuk atış tabanca: 8, 6 ve 4 saniye,  

b)  25 m Standart tabanca: 150, 20 ve 10 saniye,  
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c)   25 m Tabanca ve 25 m Merkez Ateşlemeli Tabanca Çabuk Atış 

aşaması; atış başına görünür konumda üç (3) saniye ve görünmez 

konumda yedi (7) saniyelik (+/- 0,1 saniye) süreler halinde tekrarlanır.  

d)  Tüm görünür konum süreleri için +0,2 sn.den - 0,0 saniyeye kadar bir 

tolerans tanınmaktadır.  

6.4.12.4  Hedef arka pano malzemesi olarak sert materyaller kullanılıyor ise, 8 no’lu 

halkaya rastlayan bölüm ya kesilip çıkartılmalıdır ya da puanlamayı 

kolaylaştırmak için mukavva / kartondan yapılmış olmalıdır. 

6.4.13  25 m Elektronik Puanlama Hedef Sistemleri İçin Standartlar  

 Elektronik puanlama hedefleri kullanıldığında; zamanlama ekipmanı 

belirlenmiş puanlama süresine toplam 0,3 saniye ilave edecek şekilde 

ayarlanmalıdır. Mecburi süreler + 0,1 saniye toleranslı olarak ayarlanır, 

ayrıca 0,2 saniyelik bir ek süre uygulanır. Ek süre konvansiyonel 

hedeflerde kayan atışlar olarak kabul edilen atışların elektronik hedeflerde 

de değerlendirilmesini garanti edecek olan süredir. 

6.4.14  Kapalı Poligonlar İçin Aydınlatma Koşulları (LUX) 

Kapalı 

Poligon 

Genel Alan Hedeflerdeki 

Minimum 
Önerilen 

Minimum 
Minimum 

Önerilen 

Minimum 

10 m 300 500 1500 1800 

10 m KH 300 500 1000 1000 

25 m 300 500 1500 2500 

50 m 300 500 1500 3000 

  

 Final Poligonlarında aydınlatma, genel ortamda 500 lux ve atış hattında 

1000 lux olmalıdır. Yeni poligonlarda atış hattının yaklaşık 1500 lux ile 

aydınlatılması önerilir. 

6.4.14.1  Bütün kapalı poligonlarda; hedefler ve atış noktaları üzerinde parlama 

veya rahatsız edici gölgeler oluşturmadan, gerekli ışık miktarını sağlayan 

yapay bir aydınlatma sistemi kullanılmalıdır. Hedeflerin arkasındaki alan 

yansımaya neden olmayan, açık tonlarda, nötr renkte olmalıdır. 

6.4.14.2  Hedef aydınlatması ölçümü: Ölçüm cihazı kullanarak, hedef seviyesinde 

ve atış noktasına (A) doğru yönlendirilerek gerçekleştirilmelidir.  

6.4.14.3  Genel poligon aydınlatmasının ölçümü: Ölçüm cihazı kullanarak, atış 

noktasında (B1) ve atış noktasıyla hedef hattı (B2) ortasında tavan 

ışıklandırmasına yönlendirilmiş olarak gerçekleştirilmelidir.  
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 Kapalı Poligonlarda Işık Ölçümü 

 

 

6.4.15  Koşan Hedef Poligonlarının Standartları  

6.4.15.1  Poligon, hedefin açık bir alan boyunca her iki yönde yatay olarak sabit 

hızda geçiş yapacağı şekilde düzenlenmelidir. Hedefe atış yapılabilecek 

bu alan, “açıklık” (opening) olarak adlandırılır. Açıklık boyunca hedefin 

hareketi “geçiş” (run) olarak adlandırılır.  

6.4.15.2  Açıklığın her iki tarafındaki koruma duvarlarının yüksekliği, açıklığa erişene 

kadar hedefin hiç bir kısmının görünmeyeceği şekilde olmalıdır. Kenarlar, 

hedefinkinden farklı bir renkle işaretli olmalıdır. 

6.4.15.3  50m hedefleri, (sola geçiş bir ve sağa geçiş bir olmak üzere) iki hedefin 

alternatifli şekilde gösterilebileceği şekilde yapılan hedef taşıyıcı veya bir 

taşıma aracının üzerine yerleştirilir. Taşıma aracı, raylar, kablo veya 

benzer bir sistem üzerinde çalışabilir ve hızının hassas şekilde 

ayarlanabileceği bir tahrik ünitesiyle hareket ettirilir. 10m hedefleri, sol ve 

sağ geçişler için değiştirilmez.  

6.4.15.4  Poligonlar atış sırasında herhangi bir kişinin tehlikeye maruz kalmasını 

önleyecek şekilde kurulacaktır. 

6.4.15.5  Atış istasyonu, sporcunun izleyiciler tarafından görülebileceği biçimde 

düzenlenmelidir. Atış istasyonu, yağmurdan korunmalıdır. Sporcu, 

izleyicilerin kendisini görmesini engellemeyecekse güneş ve rüzgârdan da 

korunmalıdır. 
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6.4.15.6  Atış istasyonu, en az 1.00m eninde olmalı ve hedefe dik merkez çizgisiyle 

hizada olmalıdır. Kuru tetik konumu atış istasyonunun soluna konulmalıdır. 

Atış istasyonu, sporcunun kuru tetik veya diğer dış etkilerden rahatsız 

edilmemesi için, ayırma bölmeleriyle her iki yandan perdelenmelidir. Kuru 

tetik noktası ve atış noktası arasındaki ayırma bölmesi, kuru tetik 

sporcusunun, müsabaka sporcusunun HAZIR (READY) pozisyonunu 

tüfeğinin namlu ağzı hareketini takip ederek izlemesine izin verecek 

uzunluktan fazla olmamalıdır.  

6.4.15.7  Sporcunun önünde, 0.70 m-1.00 m yüksekliğinde bir masa veya sıra 

olmalıdır. 

6.4.15.8  Sporcunun arkasında, Poligon Görevlisi ve en az bir Jüri üyesi için yer 

olmalıdır. Kayıtçılar, atış istasyonunun yanında veya arkasında 

bulunmalıdır. 

6.4.15.9  Hedefler için koşu süreleri: 

Yavaş koşular:  5.0 sn., + 0.2 sn. – 0.0 sn.  

Hızlı koşular:  2.5 sn., + 0.1 sn. – 0.0 sn.  

  

 Zamanlama tercihen ray üzerine monte edilmiş düğmelerle başlatılıp 

durdurulan bir elektronik kronometreyle yapılabilir. Bu yöntemin 

kullanılamaması durumunda, zamanlama üç farklı kişi tarafından tutulan 

üç (3) kronometreyi kullanarak yapılabilir. Üç (3) sürenin ortalaması 

hesaplanmalıdır. Geçiş süresi, belirtilenden az veya düşük bulunursa, 

poligon personeli veya Jüri, öngörülen geçiş süresi standartları içinde 

süreyi ayarlamalıdır. Kronometre, başlama kontrolü içinde yer alıyorsa, 

süreler Jüri tarafından kontrol edilmeli ve mühürlenmelidir. 

6.4.15.10  Süreler, elektronik olarak kontrol edilmeli ve sporcular ve yetkililerin 

denetimi için sürekli olarak gösterilmelidir. Herhangi bir sapma derhal 

düzeltilmelidir. 
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6.4.16  Koşan Hedef Poligonları  

  

 

A  Hedef yolunun görünür uzunluğu  

B  Görünen köşeler arasındaki duvar açıklığı  

C  Hedefin duvarın görünen köşesine olan uzaklığı  

D  Atış mesafesi  

Hedefin göründüğü açıklığı belirleme formülü:  B =A x (D–C) /D  

Örnek (50m): C= 0,20 m  B = 10.00 m x (50.00 m– 0.20 m) / 50.00 m  
B = 10.00 m x 49.80 / 50.00 = 10.00 m x 0.996  
B = 9.96 m  

Örnek (10m): C= 0,15 m  B = 2.00 m x (10.00 m– 0.15 m) / 10.00 m  
B = 2.00 m x 9.85 / 10.00 = 2.00 m x 0.985  
B = 1.97 m  

 

6.4.16.1  50 m Koşan Hedef Poligonları için Özel Standartlar  

a)  Çalışan personel ve kayıtçıların korunması için açıklığın her iki 

tarafında dikey bir duvar olmalıdır.  

b)  Açıklığın arkasında bir toprak set olmalıdır. Açıklığın önünde, hedef 

taşıma mekanizmasını gizlemek ve korumak için alçak bir duvar 

olmalıdır ve  

c)  Hedef hattının atış noktasından görünür uzunluğu 10.00 m (+ 0.5 m/     

-0.00 m) olmalıdır. Duvar ve hedefin görünür köşesi arasındaki mesafe 

hedefin görülme mesafesini artırdığından, açıklık ölçüldüğünde bu 

durum dikkate alınmalıdır.  
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6.4.16.2  10m Koşan Hedef Poligonlarının Standartları  

a)  Hedef değiştirme ve atış değerlendirme, hedef taşıyıcının arkasından 

yapılıyorsa, çalışan personel ve kayıtçılar için yeterli koruma olmalıdır. 

Hedef değiştirme ve değerlendirme bir Jüri üyesince denetlenmelidir.  

b)  Açıklığın arkasında sekmeleri önlemek ve saçmaları durdurmak için bir 

duvar olmalıdır. Hedef taşıma mekanizması, bir ön kapakla 

korunmalıdır.  

c)  Hedef hattının atış noktasından görünür uzunluğu 2.00 m (+ 0.01 m/-

0.00 m) olmalıdır. Duvar ve hedefin görünür köşesi arasındaki mesafe 

hedefin görülme mesafesini artırdığından, açıklık ölçüldüğünde bu 

durum dikkate alınmalıdır.  

d)  Zaman kazanmak için iki atış istasyonu kurulabilir ve alternatifli şekilde 

kullanılabilir. Bu durumda, iki atış noktası, standartlardan sapmamalıdır 

ve  

e)  Elektronik puanlama hedefleri kullanıldığında, zamanlama cihazı, 

normal kullanım süresi artı 0.1 saniyeyi verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Bu, EST nişan işaretinin daha önce görünmesini sağlamalıdır.  

 

6.4.17 Yivsiz Tüfek Poligonları için Genel Standartlar 

6.4.17.1 Kuzey yarımküredeki poligonlar atışın Kuzey – Kuzeydoğu istikametine 

yapılmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Güney 

yarımküredeki poligonlar atışın Güney – Güneydoğu istikametine 

yapılmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bu düzenleme 

mümkün olduğu kadar güneşi sporcunun arkasına ve plağın üzerine 

getirir. 

6.4.17.2 Gerekli ve uygulanabilir olduğunda yeni Yivsiz Tüfek poligonları, mekanik 

toplama ve kurşun saçmaların bulunmasına imkân verecek şekilde, makul 

büyüklükte engellerden arındırılmış atış düşme bölgesine sahip olmalıdır. 

Kurşun saçmaları yakalamak için ağ sistemleri de kullanılabilir. 

 

6.4.18 Trap Poligonları için Standartlar 

6.4.18.1 Trap Çukuru 

 Trap çukuru, tavanının üst kısmı atış yolları ile aynı yükseklikte olacak 

şekilde yapılmalıdır. Trap çukurunun iç ölçümleri yaklaşık olarak, uçtan 

uca 20m, önden arkaya 2m, ve yerden çatının alt kısmına 2.00m ila 2.10m 

olmalıdır. Bu ölçüler personel için yeterli çalışma alanı ve plakların 

depolanması için yeterli alan sağlayacaktır. (Şekillere bakınız) 
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6.4.18.2 Trap Çukurları arasındaki mesafeler 

 A Poligonundaki 15 No’lu makinenin merkezi ile, B Poligonundaki 1 No’lu 

makinenin merkezi arasındaki mesafe 35m.’den az olmamalıdır. Yukarıda 

açıklanan özelliklerde, 35m mesafeden az mesafeye sahip önceden 

yapılmış poligonlarda, Jüri gerekiyorsa yandaki poligonun hedef uçuş 

hattına geçerek sporcuları rahatsız etmesini önlemek için A Poligonundaki 

13 No’lu makine ve B Poligonundaki 3 No’lu makinenin plak fırlatma 

açılarını düşürmek üzere ayarlama yapabilir. 

6.4.18.3 Plak Fırlatma Makineleri 

 Her bir trap çukuru, ön duvarına yerleştirilmiş 15 plak fırlatma makinesine 

sahip olmalıdır. Makineler her biri üçlü (3), beş (5) gruba bölünmüş 

olmalıdır. Her bir grubun merkezi, her bir gruptan sıfır (0) derece ile plak 

atıldığında çıkacağı noktayı gösterecek şekilde merkez makine üzerindeki 

noktayı belirtmek üzere tavan üzerinde sadece bir işaret boyanarak 

belirtilmelidir. Her bir gruptaki makineler arası mesafe 1.00m ila 1.10m 

arası ve eşit olmalıdır. Yan yana olan grupların merkez makineleri 

arasındaki mesafe 3,00m ila 3.30m arasında olmalıdır. Önceden yapılmış 

poligonlarda bu 3.00 ila 6.00m olabilir. 

a)  Fırlatma kolları sola dönüşlü (saat yönünde) makineler kullanıldığında, 

her bir grupta sol taraftaki (arkadan bakıldığında) makine ve merkez 

makine arasındaki mesafe belirtilen 1.00m ila 1.10m den daha az 

olabilir. (Kural 6.4.20.1’e de bakınız) 

b)  Makineler, fırlatma kolunun pivot noktası trap çukuru tavan üst 

yüzeyinden 0.50 m (±0.10 m) aşağıda ve makine 2m yüksekliğe 

ayarlandığında tavanın ön ucundan 0.50 m (±0.10 m) geride olacak 

şekilde yerleştirilmelidir. Bu Fırlatma Noktası olarak tanımlanır. Plak 

Fırlatma Makineleri tam otomatik (kendinden doldurmalı ve kurmalı), 

yarı otomatik (elle doldurmalı ve kendinden kurmalı) veya manuel (elle 

doldurmalı ve kurmalı) olabilir. Her bir makine, Jüri tarafından incelenip 

onaylandıktan sonra kullanılmak üzere, yükseklik açısı ve ana yay 

gerginliği sabitleyici düzeneğine sahip olmalıdır. Tüm makineler hassas 

bir ayarla plak fırlatma imkânına sahip olmalıdır. Elle doldurulan tüm 

Plak Fırlatma Makinelerinin üzerine sabitlenmiş iki emniyeti olmalıdır. 

Bu emniyetler fırlatma kolunda hedefin ileri geri yanlışlıkla veya kasti 

olarak oynamasını ve plağın önceden girilmiş yönlerinin değişmesini 

engellemek için gereklidir. Her bir makine üzerinde yükseklik ve açı 

sektörleri 10’ar derece artacak şekilde işaretlenmiş olmalıdır. 
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c)  Makineler, bir elektriki manuel veya elektrikli mikrofon sistemiyle 

fırlatma yapmalıdır. Kontrol sistemi, fırlatmayı yapanın sporcuyu 

rahatça görebileceği ve çağrısını duyabileceği şekilde yerleştirilmelidir. 

Serbest bırakma cihazları plakların sporculara 25’lik gruplar halinde 

eşit dağılımını sağlamalıdır. Dağıtım, on (10) plak sağa, on (10) plak 

sola ve beş (5) plak merkeze şeklinde olmalıdır. Doğru bir dağıtımda 

25’lik bir seriden, sporcular atış yolu 1 den 5’e doğru ilerlerken her bir 

makine grubu iki (2) plak sol makineden, iki (2) plak sağ makineden ve 

bir (1) plak merkez makineden fırlatır. Her beş (5) plaktan sonra tercih 

mandalı bir basamak ilerletilmelidir. 

d)  Beş (5) atış yolu, trap çukuru ön ucunun 15m arkasında düz bir hat 

üzerinde düzenlenmelidir. Her bir atış yolu, atış yollarına dik ve her bir 

3’lü grubun orta makinesinin üzerindeki sıfır (0) dereceyi işaret eden 

markaya doğru uzanan bir hattı merkezleyen 1.00m x 1.00m’lik kare ile 

belirgin bir şekilde markalanmalıdır. Altıncı bir atış yolu, 6 numaralı 

sporcunun pozisyonunu alabilmesi için, 1 no’lu yolun hafif solunda ve 

2.00m arkasında işaretlenmelidir. Her altı (6) atış yolunda sporcuların 

ekstra mühimmatını ve diğer ekipmanını koyabileceği bir masa veya 

sıra bulunmalıdır. Atış yolları sert zeminli ve her yönde seviyelenmiş 

olmalıdır. Her atış yolunun ön sağ ve sol köşelerinde sporcunun 

silahını bırakabileceği 15cm.lik bir kare veya daire şeklinde tahta bir 

blok, bir parça halı veya lastik bulunmalıdır. 

e)  Trap finallerinde, mikrofonun devrede olduğunu göstermek için her bir 

mikrofon standına 40 ila 75 cm yüksekliğinde orta yoğunlukta renkli 

lambalar monte edilmiş olmalıdır. Lamba sistemi her bir sporcu 

önceden belirlenmiş sayıda plağa atış yaptıktan sonra 5 ila 25 saniye 

“duraklama” (mikrofon kapalı) işaret edecek şekilde yapılmış olmalıdır. 

Duraklamanın sonunda hakem “HAZIR” (READY) komutunu verecek 

ve sonraki atışı yapacak sporcu plak için seslenmek öncesi 12 sn.lik 

hazırlık süresine sahip olacaktır. 

f)  Atış yolları hattının 3.00 ila 4.00m arkasında 5inci Yoldan 6ıncı yola 

geçen sporcuların zorunlu olarak kullanacakları bir geçiş sağlanmalıdır. 

Sporcular bu geçiş ile atış yolları arasından geçmemelidir. Dönüş 

yürüme yolunun 7.00 ila 10.00m arkasında bir tel, halat veya başka 

uygun bir bariyer konulmalıdır. Bu bariyerin içerisinde hiçbir seyirciye 

müsaade edilmez. Hakem ve Jüri Üyeleri bu kuralın uygulanmasından 

sorumludur. Atış yolları, Hakem standı ve operatör standı güneşten ve 

rüzgârdan uygun korumaya sahip olmalıdır, ancak finaller poligonu, 

eğer mümkünse, açık olacaktır. 
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6.4.18.3.1  Trap Poligonu 
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6.4.19  Trap ve Double Trap Çukur Bölümü 

 

 

 

 

6.4.20 Double Trap Poligonları Standartları 

6.4.20.1 Trap Çukuru 

 Trap Poligonları genel olarak Double Trap müsabakaları için, direkt olarak 

3 No’lu atış yolunun karşısındaki merkez grup makineler, 7, 8 ve 9 

numaralı olanlar kullanılması suretiyle adapte edilirler. Double Trap 

kurallarına bakınız. 

6.4.20.2 Trap Çukurları arasındaki mesafeler 

6.4.20.2.1 Trap çukurları kullanıldığında Kural 6.4.18.2’ye bakınız. 

6.4.20.2.2 Ayrı Double Trap çukurları inşa edildiğinde Kural 6.4.18.2’ye bakınız. Bir 

alanın merkez makinesinin, yanındaki diğer alanın merkez makinesinden 

mesafesi 35.00m’den az olmamalıdır. (Double Trap’te plak açıları Trap’teki 

kadar geniş olmadığı için azaltmaya gerek yoktur) 

6.4.20.2.3 Plak Fırlatma Makineleri 

 Her bir double trap çukuru ön duvarına yerleştirilmiş üç (3) plak fırlatma 

makinesine sahip olmalıdır. Grubun merkez makinesinin sıfır (0) derece 

çıkış noktası tavan üst kısmı üzerinde sadece bir işaret boyanarak 

belirtilmelidir. Gruptaki makineler arası mesafe 1.00m ila 1.10m arası ve 

eşit olmalıdır (Kural 6.4.18.3’e bakınız). 1 ve 3 numaralı makineler bitim 

duvarlarından en az 1.50m mesafede olmalıdır. 

 

 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF      -245- 

 

a)  Makineler, fırlatma kolunun pivot noktası trap çukuru tavan üst 

yüzeyinden 0.50 m (±0.10 m) aşağıda ve makine 2 m yüksekliğe 

ayarlandığında tavanın ön ucundan 0.50 m (±0.10 m) geride olacak 

şekilde yerleştirilmelidir (Şekillere bakınız). Plak Fırlatma Makineleri 

tam otomatik (kendinden doldurmalı ve kurmalı), yarı otomatik (elle 

doldurmalı ve kendinden kurmalı) veya manuel (elle doldurmalı ve 

kurmalı) olabilir. Her bir makine, Jüri tarafından incelenip onaylandıktan 

sonra kullanılmak üzere, yükseklik açısı ve ana yay gerginliği 

sabitleyici düzeneğine sahip olmalıdır. Tüm makineler hassas bir 

ayarla plak fırlatma imkânına sahip olmalıdır. Elle doldurulan tüm Plak 

Fırlatma Makinelerinin üzerine sabitlenmiş iki emniyeti olmalıdır. Bu 

emniyetler fırlatma kolunda plağın ileri geri yanlışlıkla veya kasti olarak 

oynamasını ve plağın önceden girilmiş yönlerinin değişmesini 

engellemek için gereklidir. Her bir makine üzerinde yükseklik ve açı 

sektörleri 10’ar derece artacak şekilde işaretlenmiş olmalıdır. 

b)  Makineler, bir elektriki manuel veya elektrikli mikrofon sistemiyle 

fırlatma yapmalıdır. Manuel kontrol sistemi kullanılıyorsa, fırlatmayı 

yapanın sporcuyu rahatça görebileceği ve çağrısını duyabileceği 

şekilde yerleştirilmelidir. Tüm ISSF Şampiyonalarında, sporcunun 

seslenişi sonrası plakları eşzamanlı fırlatacak otomatik serbest 

bırakma cihazları kullanılmalıdır. Elektriki-manuel sistem kullanıldığı 

zaman, serbest bırakma cihazı sadece bir (1) düğme veya switch ile 

plağı fırlatmalıdır. 

c)  Beş (5) atış yolu, trap çukuru ön ucunun 15m arkasında ve trap çukuru 

ön yüzüne paralel olarak düz bir hat üzerinde düzenlenmelidir. Her bir 

atış yolu, 1.00m x 1.00m’lik kare ile belirgin bir şekilde markalanmalı; 3 

numaralı atış yolu, grubun orta makinesinin üzerindeki sıfır (0) dereceyi 

işaret eden markaya doğru uzanan bir hattı merkezlemelidir. 2 

numaralı atış yolu, 3 numaralı atış yolunun 3.00m ila 3.30m solunda, 1 

numaralı atış yolu 2 numaralı atış yolunun solunda aynı mesafede 

olmalıdır. Aynı şekilde 4 numaralı atış yolu 3 numaralı atış yolunun 

3.00m ila 3.30m sağında ve 5 numaralı atış yolu 4 numaralı atış 

yolunun sağında aynı mesafede olmalıdır. (Ayrı Double Trap Poligonu 

şekline bakınız). Altıncı bir atış yolu, 6 numaralı sporcunun 

pozisyonunu alabilmesi için, 1 no’lu yolun hafif solunda ve 2.00m 

arkasında işaretlenmelidir. Her altı (6) atış yolunda sporcuların ekstra 

mühimmat ve diğer ekipmanı koyabileceği bir masa/sıra bulunmalıdır. 

Atış yolları sert zeminli ve her yönde seviyelenmiş ve trap çukuru 

tavanı ön ucu ile aynı yükseklikte olmalıdır. Her atış yolunun ön sağ ve 

sol köşelerinde sporcunun silahını bırakabileceği 15cm.lik bir kare veya 

daire şeklinde tahta bir blok, bir parça halı veya lastik bulunmalıdır. 
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d)  Double Trap Finallerinde, mikrofonun devrede olduğunu göstermek için 

her bir mikrofon standına 40 ila 75 cm yüksekliğinde orta yoğunlukta 

renkli lambalar monte edilmiş olmalıdır. Lamba sistemi her bir sporcu 

önceden belirlenmiş sayıda plağa atış yaptıktan sonra 5 ila 25 saniye 

“duraklama” (mikrofon kapalı) işaret edecek şekilde yapılmış olmalıdır. 

Duraklamanın sonunda hakem “HAZIR” (READY) komutunu verecek 

ve sonraki atışı yapacak sporcu plak için seslenmek öncesi 12 sn.lik 

hazırlık süresine sahip olacaktır. 

e)  Atış yolları hattının 3.00 ila 4.00m arkasında 5inci Yoldan 6ıncı yola 

geçen sporcuların zorunlu olarak kullanacakları bir geçiş sağlanmalıdır. 

Sporcular bu geçiş ile atış yolları arasından geçmemelidir. Dönüş 

yürüme yolunun 7.00 ila 10.00m arkasında bir tel, halat veya başka 

uygun bir bariyer konulmalıdır. Bu bariyerin içerisinde hiçbir seyirciye 

müsaade edilmez. Hakem ve Jüri Üyeleri bu kuralın uygulanmasından 

sorumludur. Atış yolları, Hakem standı ve operatör standı güneşten ve 

rüzgârdan uygun korumaya sahip olmalıdır, ancak finaller poligonu, 

eğer mümkünse, açık olacaktır. 
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6.4.20.2.4  Ayrı Double Trap Poligonu– 3 Makine  
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6.4.21  Skeet Poligonları için Standartlar 

6.4.21.1 Skeet alanı iki kuleyi (yüksek kule ve alçak kule) ve 8 atış yolunu içerir. 

1’den 7’ye kadar olan yollar 19.20m yarıçaplı bir daire yayı üzerinde ve bir 

direkle işaretlenen daire merkezinden 5.50m uzaklıkta, 36.80m taban kirişi 

(±0.1 m toleranslı) olacak şekilde düzenlenir. 

a)  Direkle işaretlenen daire merkezi aynı zamanda plak geçiş (çakışma) 

noktasının tabanını işaretler.  

b)  Merkez noktasına bakarak daire yayı üzerindeki herhangi bir yerde 

durulduğunda 1 numaralı istasyon taban kirişinin sol, 7 numaralı 

istasyon sağ ucunda yer alır. 2 nci ila 6 ncı istasyonlar arasındaki 

istasyonlarda, dairenin çevre yayı üzerinde yer alıp, birbirinden eşit 

uzaklıktadırlar. (Birbirinden sonra gelen daire yayı üzerindeki 

istasyonlar 1 ila 2,2 ile 3 ve diğerleri arasındaki istasyonlarının merkez 

noktalarının birbirinden uzaklığı 8.13 metredir). 8. istasyon taban 

kirişinin tam ortasında yer alır. (Şekle bakınız) 

c)  1′den 7′ye kadar olan istasyonlar, 0.90m ±0.05m x 0.90m ±0.05m’lik 

kareler şeklinde ve aynı seviyeye olup, iki kenarı istasyon işaretlerinin 

arasından geçen dairenin yarıçapına paralel durumdadır. 8.nci istasyon 

genişliği 0.90 m ±0.05 m, uzunluğu 1.85 m ±0.05 m’lik bir dikdörtgen 

olup, uzun kenarı, taban kirişine paraleldir. Tüm istasyonların yerleri 

hatasız olarak işaretlenmelidir. 1′den 7′ye kadar istasyonların istasyon 

işaretleri, plak çakışma noktasına en yakın kenarının tam ortasında 

bulunur. 8.nci istasyonun işareti, diğerleri ile aynı seviyede ve ±0.05 m 

yükseklik farkında olmalıdır. 

6.4.21.2 Plak Mesafeleri, Açılar ve Yükseklikler 

a)  Her kulede sabit pozisyonlu bir fırlatma makinesi bulunmalıdır. 

b)  Yüksek kuleden fırlatılan bir plak, 1 No.lu istasyon işaretinin 0.90 m 

±0.05 m gerisinden (Taban kirişinin uzantısından ölçülür) ve istasyon 

seviyesinin 3.05 m ±0.05 m yüksekliğinden çıkmalıdır. Alçak kuleden 

fırlatılan bir plak, 7 No.lu istasyon işaretinin 0.90 m ±0.05 m gerisinden 

(Taban kirişinin uzantısından ölçülür) (taban kirişinin 0.75 m ±0.05 m 

dışına doğru hareket ettirilmiştir) ve istasyon seviyesinin 1.05 m ±0.05 

m yüksekliğinden çıkmalıdır. 

c)  Düzgün olarak fırlatılan plaklar, 0.90 m – 0.95 m ±0.05 m çaplı bir daire 

içinden geçmeli, bu dairenin merkezi, merkez noktasının 4.60 m ±0.05 

m üzerinde olmalıdır. 

d)  İyi hava şartlarında plaklar, 1 ve 7 No’lu istasyonların arkasından 

bakıldığında kulelerin cephesinden 68.00 m ±1.00 m mesafe kat 

etmelidir. Doğru mesafe ölçüm ile elde edilemezse, plakların uçuş 

yoluna Jüri karar verecektir. 
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e)  1’den 7′ye kadar olan istasyonlarda atış hududu, her iki kuleden de 

40.30m ±0.10 m.dir. 8.nci istasyon için atış hududu ise plak geçiş 

noktası ile 4 ve 8 No’lu istasyondan geçen doğrunun kesişim 

noktasıdır. Atış hudutlarını belirlemek amacı ile alçak ve yüksek 

kulelerin plak uçuş yolundan 40.30 m ±0.1 m’lere uygun işaretler 

konulur. Benzer işaretler normal plak hudutlarını belirlemek maksadıyla 

67 m ve 69 m’ye de konulmalıdır. 

f)  Herhangi bir istasyondan atış yapıldığında makine operatörlerinin atış 

görüş sahasında kalmayacakları şekilde, her iki kulenin plak çıkış 

pencerelerinin birer siperle teçhiz edilmesi gerekir. Bu tedbir, makine 

operatörlerinin direkt ya da seken saçmalardan ve sporcuların kule 

penceresinden fırlayan kırılmış plaklardan dolayı yaralanmalarını 

engellemek için zorunludur. 4 No’lu istasyonun 7-10 metre gerisinde ve 

taban kirişine paralel olarak yerleştirilmiş bir tel, halat ya da diğer 

uygun bir bariyer bulunmalıdır. Seyirciler, bu engelin ilerisine 

geçemezler. Hakem ve Jüri üyeleri bu kuralın tatbikinden 

sorumludurlar. 

g)  Makineler, zamanlama mekanizması olan bir elektriki manuel veya 

elektrikli mikrofon sistemiyle fırlatma yapmalı (aşağıdaki nota bakınız) 

ve fırlatmayı yapan operatörün sporcuyu rahatça görebileceği ve 

çağrısını duyabileceği şekilde yerleştirilmelidir. Tüm ISSF 

Şampiyonalarında zamanlayıcı kullanımı zorunludur. Bu, sporcunun 

seslenmesinden sonra plakların hemen ila üç (3) saniye arasında 

belirsiz bir zamanda fırlatmasını sağlamalıdır. Serbest bırakma cihazı 

sadece bir (1) düğme veya switch ile hedefi fırlatmalıdır. 

h)  Not: Eğer bir elektro-mikrofon sistemi kullanılıyorsa, 0.2 ila 3 sn.lik bir 

gecikmeyi rastgele uygulayan bir şekilde kurulmalıdır. 

i)  Hem alçak hem de yüksek kulelerin dışına renkli birer lamba monte 

edilmelidir. Lambalar sporcu seslendiğinde yanmalı ve plaklar 

fırlatıldığında sönmelidir. Lambalar Hakem tarafından kolayca 

görülebilir olmalıdır. Lambalar kulelerin seyircilere bakan cephesine; 

yüksek kulede 2.20 m – 2.80 m, alçak kulede 1.60 m – 2.00 m 

yüksekliğe monte edilmelidir. 
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6.4.21.3 Skeet Poligonu Yerleşimi 

 Tüm yeni Skeet poligonları bu özelliklere uygun olmalıdır. 2013 yılından önce inşa edilen Skeet poligonları için 1 ve 7 

No’lu istasyonların karşıdaki kuleye bakmasına ISSF Şampiyonalarında müsaade edilmeye devam edilecektir. 
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6.4.21.4  Skeet Poligon Görünüşü 
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6.5  MASTARLAR VE ÖLÇÜM ALETLERİ  

a)  Her Organizasyon Komitesi, ISSF Şampiyonaları esnasında bir tam set 

ekipman kontrol mastar ve aletini sağlamalıdır.  

b)  Ekipman kontrol testlerini yürütmek için gerekli olan ekipman kontrol 

aletlerinin detaylı bir listesi ve bu aletlerin kullanımı ve özellikleri ISSF 

Genel Merkezinden temin edilebilir. 

c)  Ekipman Kontrol Jürisinin Başkanı veya ISSF Teknik Delegesi, 

müsabakadan önce tüm mastar ve ölçüm aletlerini incelemeli ve 

onaylamalıdır.  

d)  Ekipman Kontrol aletlerini incelemede kullanılacak kalibrasyon test 

ekipmanı ISSF Genel Merkezinden temin edilebilir ve test aletlerini 

kalibre etmek için her test gününden önce ve diskalifiyenin söz konusu 

olduğu bir müsabaka sonrası testinde kullanılmalıdır (Kalibrasyon 

Rapor Formu ISSF Genel Merkezinden temin edilebilir). 

e)  Sporcuların kıyafetinin kalınlık, sertlik ve esnekliğini test etmek için 

kullanılan ölçüm cihazları bu kurala göre (aşağıdaki 6.5.1 kuralına 

bakın) yapılmalı ve ISSF Teknik Komitesince onaylanmalıdır.  

6.5.1 Kalınlık Ölçüm Cihazı 

 Kıyafet ve ayakkabı kalınlığını ölçmekte kullanılan cihaz, milimetrenin 

onda biri (0.1 mm) ölçüm hassasiyetinde olmalıdır. Ölçümler, 5.0 kg ağırlık 

uygulanarak yapılmalıdır. Cihaz, her biri 30 mm çapında, birbirine bakan 

iki dairesel düz yüzeye sahip olmalıdır. 
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6.5.2  Sertlik Ölçüm Cihazı  

 Kıyafet sertliğini ölçmek için kullanılan cihaz, milimetrenin onda biri ölçüm 

(0.1 mm) hassasiyetinde olmalı ve aşağıdaki boyutlara sahip olmalıdır. 

A  Ölçüm silindiri  =  60 mm çap  

B  Ölçüm ağırlığı  =  1000 g (kol ve ölçüm plakası C 
dahil)  

C  Ölçüm plakası  =  20 mm çap  

D  Dijital gösterge   0.1 mm gösteren  

E Ölçüm Plakası (C) ile Ölçüm Silindiri (A) arası maksimum 0.5 mm 

çapında olmalıdır. 

 

           

  
 
 

 Sertlik ölçümleri A üzerindeki gerdirilmemiş düz kumaş/malzeme ile 

yapılmalıdır ve  

 Ölçüm ağırlığı B, ölçüm plakası C’yi ölçüm silindiri A’nın üzerindeki 

kumaş/malzemenin üzerine bastırır.  
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6.5.3  Ayakkabı tabanının esnekliğini ölçüm cihazı  

 Ayakkabı tabanının esnekliğini ölçmek için kullanılan cihaz, yukarı yönde 

belirli miktarda basınçla (Nm) bükülürken ayakkabı tabanının elastikiyetini 

doğru olarak ölçüm kapasitesinde olmalıdır.  
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6.6  ŞAMPİYONA YÖNETİMİ  

6.6.1  Şampiyona Programı ve Takvimi  

6.6.1.1  Organizasyon Komitesi; davetler, takvim, resmi sembol veya logo ve giriş 

(kayıt) formları dahil bir Şampiyona Programını hazırlamalı ve inceleme ve 

onay için ISSF Genel Sekreterine sunmalıdır. (Kural 3.7.2). Dünya 

Şampiyonalarının programları, on beş (15) gün önceden sunulmalıdır. 

Dünya Kupası programları, Dünya Kupasının yapılacağı yıldan önceki yılın 

1 Kasım tarihinden önce ISSF Genel Sekreterine sunulmalıdır.  

6.6.1.2  Organizasyon Komitesi ve Teknik Delege, her Şampiyona için detaylı bir 

yarışma takvimi hazırlamalıdır (Kural 3.7.2.1.1). Şampiyona takvimi resmi 

geliş tarihi, en az bir günlük resmi antrenman, gerekli müsabaka günleri ve 

ayrılış gününü içermelidir. Antrenman günleri ve açılış ve kapanış törenleri 

dâhil Dünya Şampiyonası takvimi 16 günü aşmamalıdır. Poligonlar, 

Organizasyon Komitesinin seçimine bağlı olarak resmi antrenman 

gününden önceki ek antrenman günlerinde açık olabilir.  

6.6.1.3  Organizasyon Komitesi ve Teknik Delege, yalnız Minimum Sıralama 

Puanlı (MQS: Minimum Qualification Score for Olympic Games) veya 

Müsabaka Dışı (OOC: Out-of Competition) girişlerin kabul edilip 

edilmeyeceğini, uygun atış zamanı saatlerini, serilerin sayısını, takımları, 

atış noktalarını vb. dikkate alarak, programdaki her yarışma için 

Maksimum Girişi (Poligon Kapasitesini) belirlemelidir.  

6.6.1.4  ISSF Genel Sekreterince onaylanan Resmi Program, Organizasyon 

Komitesi tarafından yayınlanmalı ve Dünya Kupası için beş (5) ay önceden 

ve Dünya Şampiyonaları için on iki (12) ay önceden tüm ISSF Üye 

Federasyonlarına gönderilmelidir.  

6.6.1.5  Resmi Antreman, Yarışma Öncesi Antremanı, Sıralama Serileri ve Finaller 

için tam tarihler ve zamanları içeren Nihai Takvim, Nihai Giriş son 

tarihinden sonra en kısa zamanda hazırlanmalıdır. Nihai Takvim, Teknik 

Delege tarafından onaylanmalıdır. 

 

6.6.2  Antreman  

6.6.2.1  Resmi Antreman. Dünya kupaları için, bir günlük resmi antreman, resmi 

varış gününden sonraki günde planlanmalıdır. Ek resmi antreman günleri, 

Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları için planlanabilir. 
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6.6.2.2  Yarışma Öncesi Antreman (PET: Pre-Event Training) Yarışma öncesi 

antrenmanı, yarışmanın başlamasından önceki gün, programdaki her 

yarışma için eleme veya sıralama müsabakalarından önce sağlanmalıdır. 

Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef yarışmaları için her sporcuya, etkinlikten 

önceki bir gün, seri başına en az 40 dakika (çabuk atış tabanca için seri 

başına 30 dakika, Koşan Hedef için 15 dakika) kendine tahsisli müsabaka 

hedefi üzerinde antrenman yapması için olanak sağlanmalıdır. Bu 

programdaki resmi antrenman günlerine ek bir antrenmandır. (Yivsiz Tüfek 

için Kural 9.6.2.1’e bakınız) 

6.6.2.3  Gayri Resmi Antreman (Unofficial Training) Resmi antreman ve 

programlanan yarışma öncesi antremanına ek olarak, şayet atış 

poligonları ve yeterli personel mevcutsa, sporculara antreman için ek 

fırsatlar sunulabilir. 

6.6.3  Kayıtlar ve Kayıt Onayı  

 Ulusal Federasyonlar, resmi varış gününden 30 gün önce nihai kayıt son 

tarihine kadar ISSF kayıt sistemine katılım girdilerini sunmalıdır. (Kural 

3.7.3.2)  

a)  Geç Kayıtlar, ek ceza ücreti ödenirse ve kayıt yeri mevcutsa resmi 

varış gününden önceki üç güne kadar yapılabilir. (Kural 3.7.3.4)  

b)  Kayıt Onayları ve Organizasyon Komitesine ödenecek kayıt ücretleri, 

varıştan sonra Takım Kaptanlarınca tamamlanmalıdır. (Kural 3.7.4) ve  

c)  Kayıt Değişiklikleri, sadece Kural 3.7.3 uyarınca yapılabilir. Kayıt 

değişiklikleri, belirli bir yarışma için yarışma öncesi antrenmanından 

önceki gün saat 12.00’den önce tamamlanmalıdır.  

6.6.4  Teknik Toplantı  

 Teknik Delege(ler) ve Müsabaka Direktörünce yürütülen bir Teknik 

Toplantı, müsabaka detayları ve program değişiklikleri hakkında takım 

kaptanlarını bilgilendirmek üzere ilk müsabaka gününden önceki güne 

planlanmalıdır.  

6.6.5  Başlama Listeleri  

a)  Atış noktası ve seri atamalarını içeren başlama listeleri; herhangi bir 

yarışmanın, yarışma öncesi antrenmanından bir gün önce saat 

16.00’dan önce yayınlanmalı ve dağıtılmalıdır ve  

b)  Değişiklikler. Bir takım yarışmasındaki oyuncu sadece, yarışma için 

planlanan başlangıç zamanından 30 dk önce, kayıtlı olan başka bir 

sporcuyla yer değiştirebilir. Bu kural, çeşitli günlerde yapılan veya 

çeşitli kısımlardan oluşan müsabakalarda da uygulanır.  

6.6.6  Atış Noktası Tahsis Prensipleri  

a)  Atış noktalarına ve serilere sporcuların rastgele atanması, kura çekimi 

veya bu amaç için tasarlanmış bir bilgisayar programıyla Teknik 

Delegenin denetimi altında yapılmalıdır.  
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b)  Atış pozisyonlarını belirlemek için kura çekiminin yapılması 

durumunda, Teknik Delege, dikkate alınacak poligon sınırlamalarını 

onaylamalıdır.  

c)  Bireysel sporcular ve takımlar (ülkeler) mümkün olduğunca eşite yakın 

koşullar altında atış yapabilmelidir.  

d)  Aynı ülkeden sporculara, komşu (yan yana) atış pozisyonları tahsis 

edilmemelidir.  

e)  Aynı ülkeden sporcular, seriler arasında mümkün olduğunca eşit olarak 

dağıtılmalıdır.  

f)  Havalı Tüfek veya Havalı Tabanca yarışmalarında atış yolundan daha 

fazla sporcu varsa, atış yolları kura çekilerek iki (2) veya daha fazla 

seri için dağıtılmalıdır.  

g)  Takım yarışmalarında bir seriden daha fazlası kullanılırsa, bu durumda 

takım üyeleri, seriler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.  

h)  Bir Tüfek müsabakası, bir günden uzun sürerse, tüm sporcular, her 

gün aynı pozisyon veya pozisyonlarda eşit sayıda atış yapmalıdır ve  

i)  Bir Tabanca yarışması iki (2) aşamaya veya güne bölünürse; tüm 

sporcular, ikinci aşama veya gün başlamadan önce birinci aşamayı 

bitirmelidir. Tüm sporcular, iki günlük yarışmanın her gününde eşit 

sayıda seri atışı yapmalıdır.  

6.6.6.1  Açık Alan Poligonları için eleme yarışmaları  

 Sporcu sayısı poligonun kullanılabilir kapasitesini geçerse, bir eleme 

yapılmalıdır.  

a)  Herhangi bir eleme, atış planının tamamının bitiminden sonra 

yapılmalıdır.  

b)  Herhangi bir Eleme Serisi, Sıralamanın planlandığı günden bir gün 

önce planlanmalıdır.  

c)  Sıralama sporcuları, başlama listelerinden başlama sayıları dikkate 

alınarak, her elemeden orantılı sayıda seçilen, en yüksek dereceli 

sporcular olmalıdır. Finale çıkacak olan sporcu sayısı mümkün 

olduğunca çabuk duyurulmalıdır.  

d)  Formül: Kullanılabilir atış yolu sayısı, toplam sporcu sayısına bölünür 

ve seride yarışacak sporcu sayısıyla çarpılır ve Elemelerden 

Sıralamaya giden sporcu sayısını verir. Örnek: 60 atış noktası, 101 

Sporcu;  

   1.seri: 54 sporcu başlıyor = 32.08 → 32 sporcu gönderilir.  

   2.seri: 47 sporcu başlıyor = 27.92 → 28 sporcu gönderilir 

e)  Takım yarışmaları için elemelere gerek duyuluyorsa, takım üyeleri / 

ülkeler eleme serilerine eşit olarak dağıtılmalıdır. Takım puanları bu 

serilerden alınır.  
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f)  Her takımdan iki takım üyesini ilk seri için ve her takımdan kalan üyeyi 

ikinci seri için yerleştirebilecek yeterli atış yolu yoksa her seferinde her 

takımdan bir üye alınarak üç seri yapılmalıdır.  

g)  Elemeyi geçemeyen sporcu yarışmaya devam edemez.  

h)  Elemeler bittiğinde; Sıralamaya katılacak son sıra için birbirine eşit 

puanlar bulunuyorsa, sıralama Beraberlik Bozma Kurallarına göre 

belirlenecektir.  

6.6.6.2  Atış Noktası Yerleşimleri – 25 m Çabuk Atış Tabanca Yarışmaları  

a)  İkinci 30 atışlık aşama, bütün sporcular ilk 30 atışlık aşamayı 

tamamladıktan sonra başlamalıdır. Tüm serileri doldurmak için 

gerekenden daha az sayıda sporcu varsa, atış noktalarının atamasında 

boşluklar, ilk ve ikinci aşamanın son serisine bırakılmalıdır.  

b)  2 nci aşama için, serilerin sırası aşağıda belirtilen şekilde 

değiştirilmelidir: İlk aşamada sol taraftaki atış noktasında atış yapmış 

bir sporcu, ikinci aşamada aynı poligon bölümünde sağ tarafta atış 

yapmalıdır (tam tersi de geçerlidir).  

c)  Yarışma bir gün içerisinde gerçekleştirilirken, ilk aşamada herhangi bir 

serideki sporcuların tamamı, ikinci aşamada da aynı seride, ve aynı 

poligon bölümünde bu kez tersten atış yapacaktır; örneğin: 

Aşama Seri 
Poligon 

Bölümü 1 

Poligon 

Bölümü 2 

Poligon 

Bölümü 3 

Poligon 

Bölümü 4 

 Grup A B C D E F G H 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 1 2 1 4 3 6 5 8 7 

2 2 10 9 12 11 14 13 16 15 

2 3 18 17 20 19 22 21 24 23 

2 4 26 25 28 27 30 29 32 31 

 

 Yarışma iki gün içerisinde gerçekleştiriliyorsa, bir yarışmanın iki günde 

tamamlanabilmesi için, ikinci aşamadaki ilk seri, ilk aşamanın ortasındaki 

seri olmalıdır veya eşit sayıda seri varsa, ilk aşamanın ortasından bir 

sonraki seri olmalıdır. Örneğin; 
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Aşama Seri 
Poligon 

Bölümü 1 

Poligon 

Bölümü 2 

Poligon 

Bölümü 3 

Poligon 

Bölümü 4 

 Grup A B C D E F G H 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 1 18 17 20 19 22 21 24 23 

2 2 26 25 28 27 30 29 32 31 

2 3 2 1 4 3 6 5 8 7 

2 4 10 9 12 11 14 13 16 15 

 

6.6.6.3 Yivsiz Tüfek gruplandırma ve kura kuralları Kural 9.10.4’dedir. 

6.6.6.4  Koşan Hedef  

a)  Her sporcu tüm müsabaka boyunca kendisi için belirlenmiş poligonda 

atış yapmalıdır. Poligon şartlarında farklılık varsa, örneğin aydınlatma 

gibi, sadece jüri kararı ile tahsis edilen poligon değiştirilebilir.  

b)  Eğer yarışma bir (1) gün içerisinde bitecek ise, ikinci aşamadaki atış 

sırası, ilk aşamadaki atış sırası ile aynı olmalıdır.  

c)  Eğer yarışma iki günde tamamlanacaksa, ilk gün sonunda sıralamada 

en sondaki sporcu ikinci gün ilk sırada atış yapacak, ilk gün sonunda 

sıralamada birinci sıradaki sporcu ikinci gün son sırada atış yapacaktır.  

 

6.7  YARIŞMA KIYAFETİ VE EKİPMANI  

6.7.1  ISSF, sporcuların ISSF Şampiyonlarında izlemesi gereken yarışma kıyafet 

ve ekipmanına yönelik, ve hiç bir sporcunun diğer sporcular üzerine haksız 

avantaj kazanmayacağı adil ve eşit bir yarışma prensiplerini güvenceye 

alacak, standartların uygulanmasını kontrolde Ekipman Kontrolünün 

testine yönelik özel standartları belirler.  

6.7.2  Sporcular sadece ISSF kurallarına uyan ekipman ve kıyafeti kullanmalıdır. 

Bir sporcuya diğerleri üzerinde haksız avantaj getiren ve bu kurallarda özel 

olarak söz edilmeyen veya bu Kuralların ruhuna aykırı olan bir silah, cihaz, 

ekipman, aksesuar veya diğer malzemeler yasaktır.  

6.7.3  Sporcular ISSF Şampiyonalarında kullandıkları tüm ekipman ve kıyafet 

parçalarının ISSF Kurallarına uygun olduğuna emin olmaktan 

sorumludurlar. 

6.7.4  Tüm sporcuların Tüfek, Tabanca ve Koşan Hedef ekipmanları, 

Organizasyon Komitesi tarafından oluşturulan Ekipman Kontrol Jürisi ve 

Ekipman Kontrol Bölümü tarafından kontrole tabidir. Tüm sporcuların 

Yivsiz Tüfek ekipmanı, Yivsiz Tüfek Jürisi tarafından kontrole tabidir. 

(9.4.1) 
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6.7.5  Müsabaka Kıyafeti ve Ekipmanı  

6.7.5.1  Belirli bir disiplindeki sporcular tarafından kullanılan özel ekipmana ilişkin 

kurallar, o disiplinin Kuralları’nda bulunur.  

6.7.5.2  Sporcuların performans becerilerinin yapay şekilde artırılmasını sağlamak 

maksadıyla; sporcunun kol, bacak veya vücudunun hareketini aşırı azaltan 

veya hareketsiz kılan tıbbi veya benzeri şerit, Kinesio (ağrı bandı) 

kullanımı dâhil, özel cihaz, araç veya kıyafetin kullanımı, Tabanca, Tüfek 

ve Koşan Hedef sporcuları için yasaktır.  

6.7.5.3  Sadece ses azaltan cihazlar (kulak koruması) kullanılabilir. Radyolar, 

ipodlar veya benzer tipteki ses üretim veya iletişim sistemleri, müsabaka 

görevlilerin kullanımı haricinde, müsabaka ve antreman sırasında yasaktır. 

6.7.6  ISSF Kıyafet Kodu  

 Bir halka açık spor etkinliğine uygun tarzda giyinmiş olarak poligona 

çıkmak Sporcu, antrenör ve görevlilerin kendi sorumluluğundadır. 

Sporcular ve görevliler tarafından giyilen kıyafetler, ISSF Kıyafet Koduna 

uygun olmalıdır. Kıyafet Kodu tam metni için 6.19’a bakınız.  

6.7.6.1 Yarışmalar sırasında şort giyilirse, şortun alt kısmıyla diz kapağı merkezi 

arasındaki mesafe 15 cm’den fazla olmamalıdır.  

6.7.6.2  Müsabakalarda sporcular bu Kurallara uygun ayakkabılar giymelidirler. 

Sporcular herhangi bir tip terlik giyemezler veya ayakkabılarını 

çıkartamazlar (çoraplı veya çorapsız). 

6.7.6.3 Ödül töreni veya diğer törenlerde, sporcuların kendi resmi ulusal formaları 

veya ulusal antrenman giysileri ve spor ayakkabıları içinde olmaları 

gerekir.  

6.7.6.4 ISSF Kıyafet Kodunu uygulamaktan Jüriler sorumludur. 

6.7.7  Ekipman Kontrol  

 Organizasyon Komitesi, Ekipman Kontrol Jürisinin gözetiminde ekipman 

kontrollerini yapmak için bir Ekipman Kontrol Bölümü oluşturmalıdır. Tüm 

sporcular için müsabakalardan önce ekipmanlarını çek ettirmek için bir 

ekipman çeki imkanı sağlanmalıdır. ISSF Kurallarına uyulduğundan emin 

olmak için, Ekipman Kontrol Jürisi ve Ekipman Kontrol Bölümü müsabaka 

sonrası rastgele test yapabilirler (6.7.9). 

6.7.7.1  Ekipman Kontrol Prosedürleri  

a)  Organizasyon Komitesi, nerede ve ne zaman ekipmanlarını kontrol 

ettirebilecekleri hususunda müsabakadan önce veya müsabaka 

esnasında takım görevlileri ve sporcuları bilgilendirmelidir.  

b)  Ekipman Kontrol Bölümü, Resmi Antreman gününden başlayarak 

Tüfek-Tabanca-Koşan Hedef müsabakalarının son gününe kadar 

sporcuların ekipmanına gönüllü denetim sağlamaya açık olmalıdır. 
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c)  Her test gününden önce ve müsabaka sonrası testinde bir diskalifiye 

söz konusu olduğunda test cihazları ISSF kalibrasyon test cihazı ile 

kontrol edilmelidir. 

d)  Sporcular müsabaka sonrası testinden geçebileceklerinden emin 

olmadıklarında ekipmanlarını, Ekipman Kontrol Bölümüne kontrol için 

getirmeleri tavsiye edilir. 

e)  Ekipman Kontrol Bölümü, tüm Tüfek atıcılık ceketleri ve atıcılık 

pantolonlarının sporcunun kendisi adına kayıt edilmiş bir seri numarası 

ile belirlenmiş bir mühür ile tanımlandığına emin olmalıdır. Mühür 

kırılmadan sökülemeyecek bir yapıda olmalıdır. Sadece bir kereye 

mahsus kıyafet denetiminde onaylanmış (2013 ve öncesi) mühürler bu 

ihtiyacı karşılar. Mühürsüz ceket ve pantolonlar, ISSF Kurallarına 

uygunluk açısından kontrol edilmeli ve sporcu adına kayıtlı mühür 

üzerine takılmalıdır. Ekipman Kontrol ve Tüfek Jürileri, Kural 7.5.1.2’ye 

uyumluluk açısından ceket ve pantolon mühürlerini rastgele kontrol 

edecektir. 

f)  Ekipman Kontrol Bölümü, Ekipman Kontrol Kartının üzerine onayladığı 

her silahı, atıcılık ceketini ve pantolonunu sporcunun adı, seri no, 

marka (üretici) bilgileriyle, silahın kalibresini kaydetmelidir. 

g)  Hava veya CO2 tüplerinin üreticinin geçerlilik tarihine uyması 

(maksimum on (10) yıl) sporcunun sorumluğundadır, bu husus, 

Ekipman Kontrol Bölümü tarafından kontrol edilebilir ve uyarı 

tavsiyeleri yapılabilir.  

h)  Ekipman Kontrol Kartının bir kopyası, bu kartı her zaman 

ekipmanlarıyla birlikte tutacak olan sporcuya verilir. Sporcu bu 

Ekipman Kontrol Kartını kaybederse, yenilemek için 10.00 Avro ücret 

alınır.  

i)  Bir tüfek kıyafeti parçası aynı Şampiyona sırasında ikinci veya sonraki 

bir test için yeniden teslim edilirse, 20.00 Avro’luk yeniden inceleme 

ücreti uygulanacaktır.  

 

6.7.8  Sporcuların Kıyafeti ve Sırt (Start) numaraları  

6.7.8.1  Tüm müsabaka boyunca her zaman dış giyimlerinin sırt kısmında, 

bellerinin üst tarafında bulundurulmak üzere bütün sporculara birer Sırt 

(Start) numarası verilmelidir. Sırt (Start) numarasında; o Şampiyona için 

atış numarası, soyadı, ilk adı ve milliyeti (IOC ülke kodu kısaltması) 

görünür olmalıdır. Ülke bayrağı kullanılırsa, IOC ulusal kısaltmasının 

soluna konulmalıdır. İsimlerde harflerin boyu mümkün olduğunca büyük 

olmalıdır; harfler ve rakamlar hiçbir zaman 20mm den küçük olmamalıdır. 

(Yivsiz Tüfek için 9.12.2, 9.12.3’e bakınız) 
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6.7.8.2  Sırt (Start) Numaraları bütün sporcular tarafından, yarışma öncesi 

antremanlarda ve müsabakalarda her zaman sırtlarında, bellerinin üst 

tarafında bulundurulmalıdır. Sırt (Start) numarası olmayan veya giymeyen 

sporcunun yarışmasına izin verilmez.  

6.7.8.3  Bütün Sporcular ISSF Uygunluğu, ISSF Ticari Hakları ve ISSF 

Sponsorluk/ Reklam Kurallarına uymalıdır. Bu Kurallar, Amblemler, 

Sponsorluk, Reklamlar ve Kıyafetlerin Ticari Etiketleri, Kontroller ve 

Yaptırımlar gibi konuları içerir.  

6.7.8.4  Kenar Siperlikleri (tek kenarda veya her iki kenarda) şapka, kep, atış 

gözlüğü veya bir saç bandına tutturulabilir ve 40mm derinliği (A) 

geçmemelidir. Bu siperlikler, yanda bakıldığında önde alın merkezinden 

geçen çizgiyi aşmamalıdır. Siperliğin alt kenarı, göz merkez hattından 20 

mm’den fazla aşağı inmemelidir. Nişan almayan gözü kapatmak için 

30mm den geniş bir ön siperliğe (B) izin verilmez. 

    
6.7.9  Müsabaka Sonrası Testi  

6.7.9.1  Eleme ve Sıralama serisi müsabakalarından sonra ve Finallerden önce 

kayıtlar alınırken müsabaka sonrası testleri yapılmalıdır. 10m ve 50m 

Tüfek ve Tabanca yarışma serileri için müsabaka sonrası testlerinde, 

rastgele finalistler, rastgele ve hedef test seçimi dahil en az beş (5) sporcu 

kontrol edilmelidir. 25m Tabanca yarışmaları için müsabaka sonrası 

testlerinde her aşamanın her serisinde en az bir sporcu kontrol edilmelidir. 

Koşan Hedef yarışmalarında yarışma başına üç (3) sporcu kontrol 

edilmelidir. Ekipman Kontrol Jürisi, tüm müsabaka sonrası kontrollerinin 

gözetimini yapmaktan sorumludur. Tüfek müsabaka sonrası kontrolleri, 

atış kıyafeti, içlik, bandaj ve tüfekleri (uygulandığında tetik ağırlığı) 

içermelidir. Tabanca müsabaka sonrası kontrolleri mümkün olduğunda, 

ayakkabılar, bandaj, tetik ağırlığı, tabanca ölçülerini ve kabzalarını (8.12), 

mühimmat hız kontrolleri ve mermilerin tartımını içermelidir. Koşan Hedef 

müsabaka sonrası kontrolleri tüfek ağırlığı, dürbün gücü (10m) ve 

işaretleme bantlarını kapsamalıdır. Kıyafet ve bandaj kontrolleri için 

sporcuyla aynı cinsiyetli hakemler hazır bulunmalıdır. 
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6.7.9.2  Tüfek kıyafet kontrolleri, sporcunun müsabakayı bitirmesinden hemen 

sonra yapılacaktır. Kıyafet yetersiz bulunursa, ilk kontrolden sonra yeniden 

test edilecektir. Herhangi bir kıyafet parçası ikinci kez başarısız olursa, 

sporcu diskalifiye edilir. Tüm müsabaka sonrası kontrolleri öncesinde ve 

sırasında, kıyafet, ısı veya diğer geçici veya kalıcı yöntemlerle işleme tabi 

tutulmamalı veya test istasyonundan çıkarılmamalıdır. 

6.7.9.3  Bir Sporcu, müsabaka sonrası kontrolü geçemezse, Ekipman Kontrol 

Jürisinin Başkanı veya Ekipman Kontrol Jürisinin Başkanı tarafından 

atanan bir Jüri üyesi testin doğru olarak yapıldığını ve sporcunun 

diskalifiye edildiğini onaylamalıdır. Onaylama prosedürü test cihazlarının 

doğru çalıştığını onaylamak için ISSF kalibrasyon test cihazlarının 

kullanılmasını içermelidir. 

6.7.9.4 Müsabaka sonrası kontrolü diskalifiyesine itirazlar Temyiz Jürisine 

yapılabilir. Temyiz Jürisi, testin doğru yapılıp yapılmadığına karar 

vermelidir, ancak testi tekrar etmeyebilir.  

6.7.9.5  Sporcunun silahını, kıyafetini veya ekipmanını değiştirdiğine veya 

değiştirmeye kalkıştığına dair Jürinin güvenilir kanıtı olduğunda hedef testi 

(rastgele olmayan sporcu seçimiyle) yapılabilir. 

 

6.8  YARIŞMA JÜRİSİNİN GÖREV VE İŞLEVLERİ  

 Jüriler, Organizasyon Komitesi tarafından atanan müsabaka görevlilerine 

tavsiyede bulunma, destekleme ve denetlemeden sorumludur.  

a)  Müsabaka Jürileri, her disiplindeki (Tüfek, Tabanca, Yivsiz Tüfek, 

Koşan Hedef) yarışmaların gerçekleştirilmesini denetler.  

b)  Sınıflandırma Jürileri, puanlama ve sonuç işlemlerini denetler ve  

c)  Ekipman Kontrol Jürileri, sporcuların kıyafet ve ekipmanının testini 

denetler.  

6.8.1  Jüriler, yarışmada tavsiye ve denetim görevlerini yerine getirirken, Poligon 

Görevlileri de yarışmanın gerçekleştirilmesinden sorumludur. Poligon 

Görevlileri ve Jüri, antreman ve müsabakaların ISSF Kural ve 

Düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden karşılıklı olarak 

sorumludur ve bu kuralların müsabakalar sırasında adil ve eşit bir biçimde 

uygulandığından emin olmalıdırlar. 

6.8.2  Tüm Jüri Üyeleri, görevdeyken (kırmızı renkli) resmi ISSF Jüri Yeleğini 

giymelidir. Jüri yelekleri, ISSF Genel Merkezinden alınacaktır. Tüm 

Poligon Görevlilerinin görevdeyken, ayrı bir yelek veya (tercihen yeşil 

renkli) diğer tanınma kıyafeti giymesi tavsiye edilir. Tüm Hedef 

Görevlilerine ve görevlerini yapmak için poligon yoluna gitmesi gereken 

diğer personele floresan renkli veya yüksek görünürlükteki kol bantlarını 

takması tavsiye edilir. 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -264- 

 

6.8.3  Müsabakanın başlamasından önce Müsabaka Jürisi, ISSF kurallarına 

uymasını sağlamak üzere, atış poligonlarını incelemeli ve organizasyonla 

ilgili düzenlemeleri ve işletim personelinin organizasyonunu kontrol 

etmelidir. Jüri kontrolleri Teknik Delegenin daha önce yaptığı kontrollerle 

koordinasyon içinde yapılmalıdır.  

6.8.4  Jüri üyeleri, sporcuların atış pozisyonlarını ve atış ekipmanını sürekli 

izlemelidir.  

6.8.5  Jüri üyelerinin, antreman ve müsabakalar sırasında her zaman sporcuların 

silah, ekipman, pozisyon, vb.ni inceleme hakkı vardır.  

6.8.6 Antreman ve müsabakalarda, Jüri Üyeleri, sporcuların kıyafet ve 

ekipmanının ISSF Sponsorluk/ Reklam Kuralları (4.4 ila 4.7, 6.7.8.3) ile 

uyumluluğunu incelemekten sorumludur. 

6.8.7  Yarışmalar esnasında, Jüri üyeleri, bir emniyet hususu acil müdahale 

gerektirmezse, atış yaparken (veya çabuk atış yarışmalarının seri 

atışlarında)  sporcuya yaklaşmamalıdır. 

6.8.8  Gerektiğinde Jürinin toplanıp derhal karar alabilmesi için Jürinin 

çoğunluğu, müsabakalar esnasında poligonda daima hazır olmalıdır.  

6.8.9  Jüri üyelerinin müsabakalar esnasında ferdi karar verme hakkı vardır 

ancak bir şüphenin mevcut olması durumunda diğer Jüri Üyeleri ve 

Poligon Görevlilerine danışmalıdır. Bir Takım Görevlisi veya Sporcu bir 

Jüri Üyesinin bireysel kararını kabul etmezse, yazılı bir itiraz yaparak Jüri 

çoğunluk kararı talep edilebilir.  

6.8.10  Jüri üyeleri, ilgili sporcuların milliyet, ırk, din, etnik veya kültürel kimliğini 

dikkate almamalı, karar verirlerken tamamen tarafsız olmalıdır.  

6.8.11  Jüriler yapılan itirazları ISSF kurallarına göre karara bağlamalıdır. Poligon 

görevlileri ve doğrudan ilgili diğer kişilerle istişareden sonra Jüri, itiraz 

hakkındaki kararını vermelidir. 

6.8.12  Bir jüri ISSF kurallarında belirtilmeyen tüm durumlara karar vermelidir. Bu 

tür kararlar, ISSF kurallarının amaç ve ruhuna göre verilmelidir. Bu tür her 

karar, her Şampiyonadan sonra Teknik Delegeye sunulan Jüri Başkanının 

raporuna dâhil edilmelidir.  

6.8.13  Sporcular ve Takım Görevlileri, Jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, müsabaka 

esnasındaki herhangi zamanda ISSF kuralları kapsamının dışında 

antrenörlere tavsiye vermemeli veya sporcuları çalıştırmamalı veya 

yardımcı olmamalıdır.  

6.8.14  Jüri Başkanı, tüm resmi ve yarışma öncesi antrenmanı dâhil her zaman 

yeterli sayıda Jüri üyesinin hazır bulunmasını sağlamak için Jüri program 

ve aktivitelerini yönetmekten sorumludur. 
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6.8.15  Jüri Başkanı, Şampiyonadan hemen sonra Teknik Delege aracılığıyla 

ISSF Genel Sekreterine sunulacak, Jüri karar ve işlemleri hakkında bir 

rapor hazırlayacaktır.  

6.8.16  Jüri Üyelerinin Görevleri - Kâğıt Hedefler - Yalnızca 25m Yarışmaları  

a)  25 metre yarışmaları için kâğıt hedefler kullanıldığında; her poligon 

bölümü veya her beş (5) veya on (10) hedef için Sınıflandırma 

Jürisinden ve/veya Tabanca Jürisinden bir Jüri Üyesi 

görevlendirilmelidir (örneğin Hedef Görevlisi başına bir). Bu Jüri Üyesi 

hedef hattındaki hedef görevlisine eşlik etmelidir. 

b)  Jüri Üyesi, puanlamaya başlanmadan, atışların doğru sayısını, 

puanlama çizgisine yakınlığını saptamak gibi hususlara bakılarak, 

hedeflerin gözden geçirilmiş olduğunu kontrol etmelidir. Şüpheli 

durumlar puanlama başlamadan çözülmelidir.  

c)  Şüpheli durumlar hakkındaki kararlar, iki (2) Jüri Üyesi ve hedef 

görevlisi tarafından eşzamanlı olarak verilmelidir. Bir Jüri Üyesi başkan 

olarak görev yapacak ve gerekirse mastar kullanacaktır.  

d)  Hedef hattındaki Jüri Üyesi, hedef hattındaki ikinci kayıtçı tarafından 

kaydedilen tüm sonuçların doğruluğundan, Jüri kararlarının tam olarak 

not edildiğinden ve skor kartlarına kaydedildiğinden emin olmalıdır.  

e)  Jüri Üyesi hedeflerin yapıştırılmamış olduğundan ve tüm şüpheli 

durumlar çözülene kadar atışların renkli disklerle belirtilmemiş 

olduğundan ve ikinci kayıtçı tarafından puanın doğru kaydedildiğinden 

emin olmalıdır.  

6.9  ORGANİZASYON KOMİTESİ YARIŞMA GÖREVLİLERİ  

6.9.1  Poligon Amiri (CRO: Chief Range Officer) Görev ve Sorumlulukları  

6.9.1.1  Her poligon için bir Poligon Amiri görevlendirilir. Poligon Amiri bütün 

poligon görevlilerinden, poligon personelinden ve yarışmanın doğru idare 

edilmesinden sorumludur. Ayrıca, poligondaki bütün komutların 

verilmesinden ve poligon personeli ile Jürinin iş birliğinden sorumludur.  

6.9.1.2  Poligon Amiri ekipman hatalarının hızlı bir şekilde tamirinden, poligonu 

çalıştıracak uzmanların ve materyalin bulundurulmasından sorumludur. 

Poligon Amirinin sevk ve idaresinde her zaman bir tamir ekibi olmalıdır. 

Tamir ekibinin kapasitesini aşan durumlarda, ilave önlemler alınmalıdır. 

6.9.2  Poligon Görevlisi’nin(RO: Range Officer) Görev ve Sorumlulukları  

 Her beş ile on atış noktası için ya da her poligon bölümü için bir poligon 

görevlisi görevlendirilmelidir. Poligon Görevlisi aşağıdakilerden 

sorumludur:  

a)  Sorumluluğu verilen hedef bölgesinde müsabakanın 

gerçekleştirilmesinden Poligon Amirine karşı, 

b)  Sporcuların atış noktasına çağrılmasından, 
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c)  Sporcuların isimlerinin ve Sırt (Bib) numaralarının; start listesi, ile tutarlı 

olup olmadığını kontrol etmekten,  

d)  Sporcuların silahlarının, ekipmanının ve aksesuarlarının test edilip 

onaylandığından emin olmaktan, 

e)  Sporcunun atış pozisyonunu kontrol etmek ve herhangi bir 

uygunsuzluktan Jüriyi haberdar etmekten,  

f)  Poligon Amirinin komutlarının takip edilmesini sağlamaktan,  

g)  Tutukluklar, itirazlar, aksaklıklar ve müsabakadaki başka herhangi bir 

olay karşısında gerekli işlemleri gerçekleştirmekten, 

h)  Kâğıt hedefler kullanılırken atışların kayıtçılar tarafından doğru bir 

şekilde kaydedilmesinden, 

i)  Hedef sistemlerinin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamaktan,  

j)  İtirazları kabul edip, bunları Jüri üyelerine iletmekten,  

k)  Bütün aksaklıkların, düzensizliklerin, cezaların, tutuklukların, çapraz 

atışların, verilen ekstra sürelerin, tekrarlanan atışların, vb. durumların; 

uygun bir şekilde poligon olay kayıt formuna, hedef üzerine veya yazıcı 

çıktısına kaydedilmesinden,  

l)  Müsabakada kalan zaman veya puanlara dair yorumlar yapmaktan 

veya sporcularla konuşmaktan kaçınmaktan.  

6.9.3  Sınıflandırma Baş Görevlisi (CCO: Chief Classification Officer)’nin 

Görev ve Sorumlulukları 

 Sınıflandırma Baş Görevlisi, her Şampiyonada görevlendirilmelidir. Tüm 

Sınıflandırma Görevlilerinden, Kayıt ve Sonuç personelinden sorumludur. 

Sınıflandırma Baş Görevlisi, tüm puanlandırma ve sonuç işlemlerinin 

doğru yürütülmesinden sorumludur. 

6.9.4 Kayıtçının Görev ve Sorumlulukları – Kâğıt Hedefler  

 Kâğıt hedefler kullanıldığında, her atış noktası için bir kayıtçı 

görevlendirilebilir. Kayıtçı;  

a)  Skor kartı veya skor tahtası üzerindeki gerekli bilgiyi doldurur ve 

doğrular. (sporcunun adı, start numarası, atış noktası numarası, vs)  

b)  Uzaktan kumandalı hedef değiştirme sistemi kullanılıyorsa, bir dürbüne 

sahip olmalıdır. Eğer Kayıtçı hedef değişimini kontrol ediyorsa, hedef 

değiştirmek için sinyal vermeden önce, sporcunun atışını görmesine 

olanak sağlayacak şekilde birkaç saniye beklemelidir.  

c)  Her atışın ön değerini skor kartına ve izleyiciler için masasının 

yukarısındaki veya yanındaki skor levhasına yazmalıdır.  

d)  Hedeflerin mekanik olarak atış yoluna döndüğü poligonlarda, on (10) 

atışlık her seriden hemen sonra hedefleri toplamalı ve yetkili personel 

tarafından Puanlama Odasına götürülmek üzere bu hedefleri kilitli bir 

taşıyıcıya yerleştirmelidir.  
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6.9.5  Koşan Hedef Kayıtçısının Görev ve Sorumlulukları – Kâğıt Hedefler  

a)  Skor kartı ve atış sıralama listesindeki sporcunun adı, sırt numarası, 

atış noktası numarası, ülke adı kısaltması bilgilerinin uyuştuğundan 

emin olmak için kontrol etmek,  

b)  Puanı kaydetmek ve TV monitörü kullanılıyorsa bununla karşılaştırmak; 

Sınıflandırma Ofisinin sağa veya sola koşan hedeflerdeki atışları tespit 

edebileceği şekilde skor kartı üzerine girdileri yapmak.  

 

6.9.6  Koşan Hedef Atış Yolu Görevlisi Görev ve Sorumlulukları  

a)  Atış Yolu Görevlisi, sporcunun hazır olduğunu ve “HAZIR” (READY) 

komutunu duyduğunu gözleyebileceği bir konumda olmalıdır. Atış yolu 

görevlisi; her atıştan sonra, puan tutma sistemini gözlemleyebilmeli, 

atış değerini ve aynı zamanda hedef için başlama sinyalini 

görebilmelidir.  

b)  Atış yolu görevlisi; başlatma ve durdurma düğmelerini çalıştırır ve 

koşan hedef için yavaştan hızlıya doğru değişikliği yapar. Karışık koşan 

hedef yarışmalarında elektronik hedef değişikliği imkanı yoksa, Jüri 

tarafından onaylanan bir plan dâhilinde hız değişikliğini uygulamalıdır.  

 

6.9.7  Hedef ve Çukur Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları – Kâğıt 

Hedefler  

 Çukur Görevlilerinin sayısı Poligon Görevlilerinin sayısına eşit olmalıdır. 

Çukur organizasyonunda, görevlendirildikleri poligon bölümü ya da hedef 

gruplarının seri bir şekilde değiştirilmesinden, puanlanmasından, 

işaretlenmesinden ve sporcunun diğer atışı için kaldırılmasından 

sorumludurlar. Çukur Görevlileri aşağıdakileri yapmalıdır: 

a)  Hedefin beyaz yüzünde atış deliği olmadığını ve çerçeve üzerindeki 

atış işaretlerinin doğru olarak işaretlenmiş olduğuna emin olmaktan,  

b)  Eğer bir hedefte atış deliği bulunamadıysa, çukur görevlisi atış deliğinin 

komşu hedeflerde olup olmadığının belirlenmesinden ve Jüri ve 

Poligon Görevlisi ile koordineli olarak olayın çözülmesinden 

sorumludur.  

c)  Otomatik hedef kutuları kullanılırken, çukur görevlileri doğru hedeflerin 

kutulara yerleştirilmesinden, hedeflerin kaldırılmasından ve 

Sınıflandırma Ofisine götürülmek üzere hazırlanmasından sorumludur.  

d)  Ayrıca meydana gelen bir aksaklık varsa bunların hedeflerin üstüne 

işaretlenerek belirtilmesinden sorumludur.  
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6.9.8  Koşan Hedef Çukur Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları – Kâğıt 

Hedefler  

 Çukur Görevlisi ve yardımcısı poligonun müsabaka süresince kullanılan 

her iki tarafında yerleşmiş olmalıdır. Kullanılan sisteme bağlı olarak; eğer 

yeterli güvenlik perdesi varsa, hedef değişiklikleri bir çukur poligon 

görevlisi ve yardımcısı ile yapılabilir. Çukur poligon görevlisi veya onun 

yardımcısı, hedeflerin standart ritim ile değişikliğinden sorumludur.  

 Çukur görevlisi aşağıda belirtilenlerden sorumludur: 

a)  Doğru hedeflerin çerçeveye belirlenmiş sıraya göre takılmış 

olduğundan emin olmak; 

b)  50m yarım hedeflerini ya da onarım merkezlerini doğru olarak 

konumlandırmak, mermi deliklerini doğru şekilde kapatmak, puan 

gösterme ritmini ayarlamak, vb.  

c)  Hedefleri her bir geçişinden sonra incelemek ve atış değerinin ve 

yerinin doğru olarak işaret edildiğinden emin olmak; 

d)  Her bir geçişten önce hedefin doğru yöne baktığından emin olmak.  

e)  Puan halkasına yakın olan mermi deliklerinin atış değeri için, bir alttaki 

değer kabul edilmelidir.  

f)  Her aşamanın sonunda; hedefler çerçeveden çıkarılmalı ve güvenli bir 

kutunun içerisine koyularak, değerlendirme ofisine götürülmek üzere 

bekletilmelidir; 

g)  Hedef taşıyıcılar, en geç her ikinci sporcu atışı bitirdikten sonra 

hedefleri ve raporları, Sınıflandırma Bürosuna iletmelidir.  

h)  50m hedeflerinde deneme atışları siyah yama (peç) ile kapatılmalıdır.  

i)  Her seri 4 deneme atışı ile başlar. Eğer sporcu deneme atışı yapmaz 

ise, siyah yamalar değer halkalarının dışında uygun olan hedeflere 

yapıştırılmış olmalıdır.  

j)  50m hedefleri üzerindeki müsabaka atış delikleri şeffaf yamalar ile 

kapatılmalıdır. Değerlendirme halkasına yakın olan atış deliklerinin 

sadece dıştaki bölümü, Sınıflandırma Ofisine puanlamada yardımcı 

olmak maksadıyla kapatılmalıdır. Her hedef üzerindeki son atış 

kapatılmadan bırakılmalıdır.  

6.9.9  25 m Hedef Görevlisi – Kâğıt Hedefler  

 Her poligon bölümü için veya her beş (5) ila on (10) hedef başına bir hedef 

görevlisi görevlendirilmelidir. Hedef görevlilerinin sayısı poligon 

görevlilerinin sayısına eşit olmalıdır.  

 Hedef Görevlisinin görevleri;  

a)  Görevlendirildiği hedef gruplarından sorumludur.  

b)  Yarışma atışlarındaki bütün şüpheli atış değerleri için Jüri Üyesinin 

dikkatini çekmeli ve karar verildikten sonra, atışların yerini ve değerini 

göstermelidir.  
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c)  Kuralların gerektirdiği gibi, hedeflerin hızlı bir şekilde 

puanlanmasından, açıkça ve doğru bir şekilde işaretlenmesinden, 

vuruşların yapıştırılmasından ve/veya değiştirilmesinden sorumludur.  

d)  Poligon görevlisi ve Jüri ile işbirliği içinde, ISSF Kurallarına göre 

şüpheli durumların çözümüne yardım etmelidir.  

6.9.10  25 m İkinci Kayıtçı – Kâğıt Hedefler 

 25 metre yarışmalarının tüm aşamaları resmi olarak poligonda puanlanır. 

İkinci kayıtçı hedef hattında bulunur. Hedef görevlisinin duyurduğu 

sonuçları puan kartları üzerine kaydetmelidir. Eğer kayıtçı ile ikinci 

kayıtçının kaydettiği puanlar arasında çözümlenemeyecek bir fark varsa, 

ikinci kayıtçının kaydettiği puan geçerli sayılır. 

6.9.11  25 m İşaretleyici - Kâğıt Hedefler  

 İşaretleyici; puanlama tamamlandıktan sonra, kendisine verilen direktife 

göre; hedef, kontrol kâğıdı ve arka hedefler üzerindeki delikleri 

yapıştıracak veya hedefleri ya da kontrol kâğıtlarını değiştirecektir. 

 

6.10  EST (Elektronik Puanlama Hedefleri) MÜSABAKA İŞLEMLERİ  

6.10.1  EST Teknik Görevlileri 

a)  EST Teknik Görevlileri, Elektronik Puanlama Hedefi ekipmanının 

çalıştırılma ve bakımından sorumludur.  

b)  EST Teknik Görevlileri, poligon görevlilerine ve jüri üyelerine tavsiyede 

bulunabilirler ancak ISSF kurallarının uygulanmasına ilişkin karar 

alamazlar ve  

c)  EST Teknik Görevlileri, normalde Resmi Sonuç Sağlayıcı tarafından 

görevlendirilir ve elektronik müsabaka yönetim sistemlerinin işletimi ve 

EST’lerin çalıştırılması konusunda özel eğitimli kişiler olmalıdır.  

6.10.2  Hedef Görevlileri  

 EST Hedef Görevlileri, Organizasyon Komitesi tarafından, EST’lerin 

işletimine ve bakımına yardımcı olmak maksadıyla görevlendirilirler:  

a)  Her yarışma serisinden önce, Hedef Görevlileri hedefin beyaz 

yüzeyinde atış deliği olmadığından ve çerçevedeki atış izlerinin açıkça 

işaretlendiğinden emin olmalıdır; 

b)  Müsabakalar sırasında, Arka Hedeflere ve Arka Kartlara yama 

yapıştırmalı ve Kontrol Kâğıtlarını değiştirmelidir; ve  

c)  Arka Hedefler ve Arka Kartlar ve Kontrol Kâğıtları, tüm puanlama 

tamamlanıncaya kadar yama ile kapatılmamalı veya 

değiştirilmemelidir.  
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6.10.3  Jüri Üyelerinin Görevleri – Elektronik Puanlama Hedefleri  

6.10.3.1  Sınıflandırma Jürisinin Üyesi / Üyeleri, puanlamaya ilişkin konuların 

çözümüne yardımcı olmak ve sınıflandırma işlemlerini denetlemek için 

poligonlarda hazır bulunacaktır. Müsabaka Jüri Üyeleri, sadece iki veya 

daha az Sınıflandırma Jüri Üyesi mevcut olduğunda, işlem yapma veya 

kararların alınmasında yardımcı olmalıdır.  

6.10.3.2  Bir yarışmanın her serisinden önce, bir Jüri Üyesi, aşağıdakileri 

onaylamak için Elektronik Puanlama Hedeflerini incelemedir:  

a)  Hedefin beyaz yüzeyinde atış deliklerinin olmadığını,  

b)  Çerçeve üzerindeki atış izlerinin açıkça işaretlendiğini,  

c)  Kontrol kâğıtlarının yenilendiğini ve  

d)  Arka kartları ve arka hedeflerinde kontrol kâğıdının kapladığı merkez 

alan dışında hiç atış olmadığını.  

6.10.4  Elektronik Puanlama Hedeflerine Atış Yapmak  

a)  Sporcular, antrenman sırasında monitördeki hedefin görüntüsünü 

(ZOOM) değiştiren ve deneme hedefini (SIGHTING) Yarışma hedefine 

(MATCH) çeviren kontrol düğmelerine kendilerini alıştırmalıdır.  

b)  10m, 25m ve 50m yarışmalarında, hedeflerin deneme hedeflerinden 

(SIGHTING), Yarışmaya (MATCH) çevrilmesinin sorumluluğu poligon 

personelinde, 50m üç pozisyon yarışmalarında ise sporcuya aittir. Eğer 

sporcu şüphede kalırsa Poligon Görevlisinden yardım istemelidir.  

c)  Sporcunun monitörünün tamamının veya monitörünün herhangi bir 

parçasının kapanmasına izin verilmemektedir. Ekranın tümü Jürinin ve 

poligon personelinin görebileceği şekilde olmalıdır.  

d)  Sporcular ve poligon görevlileri, Jüri tarafından yetki verilmediği 

sürece, seri veya yarışma bitiminden önce yazıcı kontrol panellerine 

ve/veya yazıcı çıktısına dokunmamalıdır.  

e)  Sporcular poligonu terk etmeden önce skorlarını belirlemek için yazıcı 

çıktılarını imzalamalıdırlar (toplam puanlarının yan tarafını).  

f)  Sporcu yazıcı çıktısını imzalamazsa, bir jüri üyesi veya poligon 

görevlisi yazıcı çıktısını puanlama odasına gönderilmesine izin vermek 

üzere parafe etmelidir.  

6.10.5  Deneme Atışları Sırasında Hedef Puanlama Şikâyetleri  

 Eğer sporcu deneme atışları sırasında hedefin atış(lar)ı doğru 

kaydedememesinden veya doğru değerlendirememesinden şikâyet 

ederse, Jüri bu sporcunun başka bir atış noktasına geçmesini önerebilir.  

a)  Böyle bir durumda sporcuya uygun ekstra süre verilecektir  

 

 
 
 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -271- 

 

b)  Böyle bir durumda Jüri orijinal atış noktasındaki deneme 

atışını/atışlarını, mümkün olduğunca erken, Elektronik Puanlama 

Hedefleri İnceleme Prosedürlerine başvurarak incelemelidir.  

c)  Eğer incelemeler ilk atış noktasındaki hedefin doğru sonuçlar verdiğini 

gösterirse, sporcu ilk yarışma serisindeki en düşük puanlı atışından iki 

puan DÜŞÜRÜLEREK (DEDUCTION) cezalandırılacaktır.  

6.10.6  Kâğıt veya Kauçuk Banttaki Aksaklıklar  

 Eğer jüri, sporcunun şikâyetine neden olan problemin kâğıt veya lastik 

bandın düzgün ilerlememesinden kaynaklandığına karar verirse:  

a)  Sporcu yedek pozisyona kaydırılır; 

b)  Sporcu yarışmada kalan süre ve artı olarak eklenen zaman içinde 

sınırsız deneme atışı yapabilir; 

c)  Sporcu, yarışmayı tamamlamak için gerekli atışların sayısına ilaveten, 

Jüri tarafından belirlenen sayıda yarışma atışlarını tekrar eder;  

d)  Seri sonrasında, Sınıflandırma Jürisi her bir hedeften hangi atışların 

sayılacağına karar verir ve  

e)  Sporcu, birinci hedefin ekranında doğru gösterilmiş tüm atışların ve 

ikinci hedefe yapılmış atış süresini tamamlamak için gerekli tüm 

yarışma atışlarının puanlarıyla değerlendirilir.  

6.10.7  Atış Değerine İlişkin İtiraz  

 Bir atış kaydedilir ve gösterilirse, ancak sporcu Kural 6.16.6.2’ye uygun 

olarak gösterilen değere itiraz ederse: 

a)  Seri sonrasında ve gelecek seri için ekipmanların yeniden 

ayarlanmasından önce, Teknik Görevliler veya Poligon Görevlileri 

şikâyetlerin ve itirazların yapıldığı bütün atış yollarının ve komşu 

yolların, detaylandırılmış yazıcı çıktılarını (LOG) almalıdırlar; 

b)  Serinin tamamlanmasından sonra, Elektronik Puanlama Hedefleri 

İnceleme Prosedürleri uygulanır; 

c)  Herhangi gösterilmemiş veya yanlış gösterilmiş bir atış, Sınıflandırma 

Jürisi tarafından puanlandırılmalıdır; ve  

d)  Sınıflandırma Jürisi, itiraz edilen atışın doğru olarak puanlandığını 

belirlerse, iki puan ceza uygulanacaktır. (6.16.6.2)  

 

6.10.8  PUAN İTİRAZI, ŞİKÂYET ÜZERİNE ELEKTRONİK PUANLAMA 

HEDEFLERİNİN (EST) İNCELENME PROSEDÜRLERİ  

 Bir puan itirazı, şikâyet veya bir atışın görüntülenmemesi, vb. bir durum 

olursa; bir Jüri Üyesi aşağıda belirtilenleri toplar (atış noktası numarası, 

kartın yönü, kâğıt veya hedef, seri ve alış zamanı her birinin üzerinde 

belirtilmiş olmalıdır): 
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a)  Kontrol Kâğıdı (25m, 50m). Eğer herhangi bir atış deliğinin yeri kontrol 

kâğıdı alanının dışında ise, kontrol kâğıdı üzerindeki atış delikleri ve 

arka kart arasındaki geometrik ilişki kontrol kâğıdı çıkartılmadan 

kurulmalıdır; 

b)  Arka kart (25 m / 50 m / 300 m); 

c)  Arka hedef (25 m); 

d)  Siyah kâğıt şerit (10 m); 

e)  Siyah kauçuk bant (50 m);  

f)  Poligon Olay Raporu; 

g)  (LOG) yazıcı çıktısı; ve  

h)  Elektronik puanlama hedef bilgisayarından çıkarılan bilgi kaydı 

(gerekliyse).  

6.10.8.1  Bir Jüri Üyesi, EST’nin yüzeyini ve çerçevesini incelemeli ve siyah hedef 

alanı dışındaki atışların yerlerini kaydetmelidir. 

6.10.8.2  Sınıflandırma Jürisi izin vermeden hedef vuruş bilgileri (LOG) 

SİLİNMEMELİDİR.  

6.10.8.3  Atış delikleri sayılmalı ve yerleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

6.8.10.4  Jüri Üyeleri yukarıda belirtilenleri incelemeli ve resmi bir Jüri kararı 

verilmeden önce bağımsız değerlendirmelerini yapmalılardır.  

6.10.8.5  Bilgisayar sonuçlarına herhangi bir manuel müdahale yapılacağı zaman 

bir Jüri Üyesi denetiminde yapılmalıdır. (cezaların girilmesi, tutukluklardan 

sonra düzeltilen puanların girilmesi v.b.) 

 

6.10.9  EST’LERİN ARIZALANMASI  

 Bu kurallar, 10m, 50m ve 300m EST’lerine uygulanır. 25m EST arızaları 

için Kural 8.10’a, Koşan Hedef EST arızaları için Kural 10.11’e bakınız. 

 
6.10.9.1  Bir poligondaki BÜTÜN hedeflerin arızalanması durumu  

a)  Arıza zamanı ve atış süresinin sona erdiği zaman Poligon Amiri ve Jüri 

tarafından kaydedilmelidir;  

b)  Her sporcunun, tamamlanmış bütün müsabaka atışları sayılmalı ve 

kaydedilmelidir. Bir poligonun elektriklerinin kesilmesi durumunda, 

hedef tarafından kaydedilmiş atışların yeniden yüklenmesi için 

elektriğin gelmesinin beklenmesi gerekebilir, atış monitöründe 

sergilenmesi gerekmez; ve   
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c)  Arıza giderildikten ve poligonun tamamı işler duruma geldikten sonra 

kalan müsabaka süresine beş (5) dakika ek süre ilave edilir. 

Yarışmaya devam etme zamanı en az beş (5) dakika öncesinden 

hoparlör ile anons edilmelidir. Sporcuların müsabaka yeniden 

başlamadan beş (5) dakika önce yerlerini almalarına izin verilmelidir. 

Kalan atış zamanı süresince, ancak müsabaka atışlarına tekrar 

başlanmadan önce sınırsız deneme atışlarına izin verilmelidir.  

6.10.9.2  TEK bir Hedefin Arızalanması Durumunda  

a)  Eğer EST beş (5) dakika içerisinde tamir edilemezse, sporcu yedek 

yola geçirilecektir; 

b)  Sporcu tekrar atış yapmaya hazır olduğunda, ekstra 5 dakikalık süre 

kalan müsabaka süresine eklenecektir; ve  

c)  Sporcuya kalan müsabaka atışlarına başlamadan önce sınırsız 

deneme atışı izni verilecektir.  

6.10.9.3  Bir atışın Monitörde Kaydedilememesi veya Gösterilememesi 

Durumu  

 Sporcu arızayı acilen en yakınındaki poligon görevlisine bildirmelidir. Bir 

poligon görevlisi şikâyetin zamanını kaydetmelidir. Bir veya daha fazla Jüri 

Üyesi atış noktasına gitmelidir. Sporcuya, aynı hedefe bir yarışma 

(MATCH) atışı daha yaptırılmalıdır.  

 Eğer bu atışın değeri ve yeri monitörde kaydedilip gösteriliyorsa;  

a)  Sporcu yarışmaya devam ettirilir;  

b)  Bu fazladan atışın değeri, yeri ve zamanı kaydedilmeli, bu atışın atış 

numarası (kayıp atış dâhil edilerek), değeri, yeri ve atış noktası 

numarası Poligon Kaydına ve Poligon Olay Raporuna yazılarak 

kaydedilip Jüriye verilmelidir;  

c)  Yarışmanın bu serisi bittikten sonra, EST İnceleme Prosedürleri 

uygulanacaktır. Bu bilgiyi ve yapılan ekstra atışın zamanı ve yerini 

kullanarak Sınıflandırma Jürisi, ekstra atışı da içerecek şekilde tüm 

atışların bilgisayar kaydında doğru kaydedilip edilmediğine karar 

verecektir; 

d)  Eğer bütün atışların doğru kaydedildiğine karar verilirse, şüpheli atış 

(kaydedilmeyen veya gösterilmeyen)sporcunun puanına eklenecektir. 

Bu atıştan sonra yaptığı atış da (ekstra atış olarak) sporcunun puanı 

içinde yer alacaktır, fakat sporcunun (yarışma için ekstra) son atışının 

puanı iptal edilecektir; 

e)  Eğer şüpheli atışın, EST İnceleme Prosedürleri uygulanarak, hiçbir 

yerde kaydedilmediği görülürse, yalnızca son atış hariç (yarışma için 

ekstra) doğru bir şekilde kaydedilmiş atışlar sporcunun puanı içinde 

sayılmalıdır; ve  
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f)  Eğer şüpheli atış bilgisayar hafızası dışında başka bir yerde 

kaydedilmiş ise, şüpheli atışın geçerliliğine ve puanına Sınıflandırma 

Jürisi karar verecektir.  

6.10.9.4  VEYA: Eğer yapılan ekstra atış kaydedilemiyor ve gösterilemiyorsa ve 

EST arızası beş (5) dakika içinde giderilemiyorsa,  

a)  Sporcu yedek pozisyona geçirilecektir;  

b)  Sporcu tekrar atış yapmaya hazır olduğunda ekstra 5 dakikalık süre 

kalan müsabaka süresine eklenecek ve sınırsız deneme atışları 

yapmasına izin verilecektir;  

c)  10m ve 50m Tüfek ve Tabanca Yarışmalarında; Sporcu, önceki 

hedefte kayıt edilemeyen veya gösterilemeyen iki (2) yarışma 

(MATCH) atışını tekrar edecektir. 

6.10.9.5 VEYA: 10m Koşan Hedef Yarışmalarında sporcuya pozisyonunu alması 

için iki (2) dakika izin verilir ve sonra Kural 10.7.3.9 gereğince iki (2) 

deneme atışı yapar. Daha sonra sporcu, serideki geri kalan atışlarını ve 

önceki hedefinde kayıt edilemeyen ya da monitörde gösterilemeyen iki (2) 

yarışma atışını tekrar edecektir. Sporcunun toplam puanı, ilk hedefin 

monitöründe gösterilen tüm atışların, ikinci hedefte uygun bir şekilde 

gösterilen müsabaka atışlarının puanına ilave edilmesiyle belirlenir. Eğer 

daha sonra, iki (2) ekstra atış önceki hedefin bilgisayar kaydında 

bulunursa geçersiz sayılacaktır.  

 
6.11  YARIŞMA PROSEDÜRLERİ (6.17 Final Yarışma Kurallarına bkz.)  

6.11.1  10 m ve 50 m Tüfek ve Tabanca Yarışmaları için Kurallar  

6.11.1.1  Hazırlık ve Deneme Süresi  

 Yarışma (MATCH) atışları başlamadan önce sporculara son hazırlıklarını 

yapmaları ve sınırsız deneme atışı yapmaları için 15 dakika süre 

verilmelidir.  

a)  Hazırlık ve Deneme Süresi, Yarışma (MATCH) atışları resmi başlama 

zamanından yaklaşık 30 saniye önce bitecek şekilde planlanmalıdır. 

b)  Deneme hedefleri, hazırlık ve deneme süresi başlamadan en az 15 

dakika önce görünür olmalıdır.  

c)  Poligon Amiri sporcuları atış noktasına çağırana kadar, sporcular; silah 

ve ekipmanlarını atış noktalarına yerleştiremez.  

d)  Poligon Amiri, hazırlık ve deneme süresinin başlamasından en az 15 

dakika önce sporcuları atış hattına çağırmalıdır.  

e)  Seriler birden fazlaysa, her seride, sporculara ekipmanlarını atış 

hattına getirmeleri için aynı miktarda süre verilmelidir.  
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f)  Poligon Amiri sporcuları atış hattına çağırdıktan sonra, sporculara 

silahlarını ellerine alması, kuru tetik (kuru tetik için emniyet bayrakları 

çıkartılabilir) veya tutuş ve nişan alma egzersizleri yapmaları için izin 

verilir; 

g)  Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce, yarışma öncesi 

kontroller, Jüri ve Poligon Görevlileri tarafından tamamlanmalıdır.  

h)  Hazırlık ve Deneme süresi, “HAZIRLIK VE DENEME SÜRESİ….. 

BAŞLA” (PREPARATION AND SIGHTING TIME…START) komutuyla 

başlar. BAŞLA (START) komutu verilmeden önce hiçbir atış 

yapılamaz.  

i)  Bir Sporcu, hazırlık ve deneme süresi maksadıyla BAŞLA (START) 

komutu verilmeden önce bir atış veya atışlar yaparsa ve emniyet söz 

konusu ise, sporcu diskalifiye edilir. Emniyet söz konusu değilse 

(6.2.3.4), ilk yarışma atışı kayıp (0) olarak kaydedilir. 

j)  14 dakika sonra Hazırlık ve Deneme Süresi bitimine 30 saniye kala, 

Poligon Görevlisi “30 SANİYE” anonsunu yapmalıdır. 

k)  Hazırlık ve Deneme Süresinin sonunda, Poligon Amiri  “HAZIRLIK VE 

DENEME SONU… DUR” (END OF PREPARATION AND 

SIGHTING….STOP) komutunu vermelidir. Hedef Görevlisi, hedefleri 

yarışma atışı için yeniden ayarlayacağı zaman 30 saniyelik kısa bir ara 

verilecektir; ve 

l)  Eğer bir sporcu “HAZIRLIK VE DENEME ATIŞLARI SONU… DUR” 

(END OF PREPARATION AND SIGHTING… STOP) komutundan 

sonra ve “YARIŞMA ATIŞI…BAŞLA” (MATCH FIRING…START) 

komutundan önce atış yaparsa, atış yarışma atışı olarak kabul 

edilmeyecek ve ilk yarışma atışına iki (2) puan ceza uygulanacaktır. 

6.11.1.2  Yarışma Atışlarının “BAŞLAMASI”  

a)  Yarışma atışı için tüm hedefler hazır olduğunda, Poligon Amiri 

“YARIŞMA ATIŞI…BAŞLA” (MATCH FIRING…START) komutunu 

verecektir. Poligon Amiri “BAŞLA” (START) komutunu verdiğinde 

yarışma atışının başladığı kabul edilecektir.  

b)  Yarışma atışının başlamasından sonra yapılan her atış yarışma atışı 

olarak kaydedilmelidir, ancak kuru tetiğe izin verilmektedir.  

c)  Bu kurallara uygun olarak Jüri tarafından izin verilmesi veya 50m tüfek 

3 pozisyondaki yer değişimleri haricinde (Kural 7.7.3’e bakınız) 

yarışma atışının başlamasından sonra, başka deneme atışına izin 

verilmez.  

d)  Bu kuralı ihlal ederek yapılan diğer deneme atış(lar)ı yarışma içinde 

kayıp(lar) olarak puanlanır.  

e)  Poligon Amiri, atış süresi bitiminden on (10) ve beş (5) dakika önce 

kalan süre hakkında hoparlör ile sporcuları bilgilendirmelidir.  
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f)  Poligon Amiri veya bir Jüri üyesi ekstra süre vermezse, son müsabaka 

hedef(ler)i üzerine yarışma atış süresi sırasında yapılmayan bir atış 

veya atışlar kayıp(lar) olarak puanlanmalıdır ve  

g)  Şayet 10 m EST’lere yarışma atışı sırasında, Jüri sporcunun atış 

noktasındaki pozisyonunu 30 cm veya daha fazla değiştirmesini 

isterse, sporcuya yarışma atışına yeniden başlamadan önce ilave 

deneme atışları için 2 dakika ek süre verilmelidir.  

6.11.1.3  “DUR” (STOP) KOMUTU  

 Yarışma uygun işaret veya DUR (STOP) komutu üzerine durmalıdır.  

a)  DUR (STOP) işaret veya komutundan sonra atış(lar) yapılırsa, bu 

atış(lar) kayıp olarak sayılmalıdır ve  

b)  Eğer atış(lar) belirlenemezse, bu hedefteki en iyi atış(lar) skordan 

düşülmeli ve kayıp olarak sayılmalıdır.  

6.11.2.  10 m Havalı Silah Yarışmaları için Özel Kurallar  

6.11.2.1  Eğer sporcu hazırlık ve deneme süresinden önce hava boşaltırsa, ilk 

ihlalinde UYARI verilir. İkinci ve devam eden ihlalleri için, birinci serisindeki 

en düşük değerli atışından iki (2) puan DÜŞÜRÜLEREK cezalandırılır.  

6.11.2.2  Yarışma atışı başladıktan sonra, silahtaki havanın boşaltılması hedefe 

isabet yoksa kayıp olarak puanlanacaktır. Finaller dışında, hava 

boşaltılmadan yapılan kuru tetiğe izin verilmektedir.  

6.11.2.3  Eğer sporcu gaz veya hava tüpünü değiştirmek veya doldurmak istiyorsa, 

bunun için Poligon Görevlisinden izin alarak atış noktasından ayrılmalıdır. 

Müsabaka esnasında gaz veya hava tüpünü değiştirmek veya doldurmak 

için ek süre verilmeyecektir.  

6.11.2.4  Silah yalnızca bir (1) diyabol ile doldurulabilir. Eğer silaha kazayla birden 

çok diyabol doldurulmuşsa: 

a)  Eğer sporcu durumun farkındaysa, atış yapmayan elini kaldırıp Poligon 

Görevlisine bir problem olduğunu belirtmelidir. Bu durumda bir Poligon 

Görevlisi silahın boşaltılmasına nezaret edecek ve sporcuya bir ceza 

verilmeyecektir. Ek bir süre verilmeyecektir; veya 

b)  Eğer sporcu durumun farkında değilse ve aynı anda iki diyabol atışı 

yaparsa bu durumu bir Poligon Görevlisine haber vermelidir. Eğer 

hedefte iki (2) vuruş varsa yüksek olan vuruş değeri kayda geçmeli ve 

diğer atış geçersiz sayılmalıdır. Hedefte yalnızca bir (1) vuruş varsa bu 

vuruşun değeri sayılmalıdır.  
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6.11.3  10 m Havalı Tüfek ve Havalı Tabanca Kâğıt Hedeflerinin Taşınması  

a)  Hedefleri değiştirme, Poligon Görevlilerinin denetimi altında sporcular 

tarafından yapılır; 

b)  Doğru hedeflere atış yapmaktan sporcu sorumludur; ve  

c)  Her 10 atışlık seriden sonra, sporcu 10 hedefi, kayıtçı için uygun bir 

yere bırakmalı, kayıtçı bu hedefleri yetkili personel tarafından toplanıp 

Sınıflandırma Odasına götürülmek üzere emniyetli bir taşıyıcıya 

koymalıdır.  

6.11.4  50m Tüfek ve 50m Tabanca Kâğıt Hedeflerinin Taşınması  

a)  Eğer otomatik hedef taşıyıcıları veya değiştiricileri kullanılıyorsa, 

hedef değişimi sporcu veya kayıtçı tarafından kontrol edilebilir.  

b)  Her iki durumda da sporcu doğru hedefe atış yapmaktan sorumludur.  

c)  Eğer sporcu işaretlemenin veya hedef değiştirme işleminin çok yavaş 

olduğunu düşünüyorsa bunu Poligon Görevlisine rapor edebilir. Eğer 

Poligon Görevlisi veya Jüri bunu doğrularsa, durumu düzeltmelidirler. 

Eğer sporcu veya takım görevlisi durumun düzeltilmediğini düşünürse 

Jüriye itiraz edebilir. Jüri maksimum on dakikalık bir süre uzatması 

verebilir. Bu tarz iddialar olağandışı durumlar hariç yarışmanın son 30 

dakikasında yapılamaz.  

 

6.11.5  10m Yarışmaları, 50m Tüfek ve Tabanca Yarışmaları ve 300m Tüfek 

Yarışmalarındaki Duraklamalar  

6.11.5.1 Eğer bir sporcu kendi hatası olmadan üç (3) dakikadan fazla bir süre için 

atışını kesmek zorunda kalırsa ve bu kesintiye silah ve mühimmatının 

tutukluğu neden olmamışsa ve yarışmanın son birkaç dakikası içindeyse, 

kaybettiği süre veya kesintiye uğramadan önceki kalan süre ve artı bir 

dakika kadar ekstra süre talep edebilir. 

6.11.5.2  Eğer sporcu kendi hatası olmadan beş dakikadan fazla bir süre kesintiye 

uğratılmışsa ve bu kesintiye silah ve mühimmatının tutukluğu neden 

olmamışsa, veya başka bir atış noktasına geçirilmişse, kalan atış süresinin 

başında verilen uzatmalar ve ilave beş (5) dakika süre ile birlikte bir 

deneme hedefine sınırsız sayıda deneme atışı yapabilir.  

a)  Eğer yeni bir deneme hedefi sağlama imkânı olmayan otomatik kâğıt 

hedef sistemi kullanılıyorsa, deneme atışları bir sonraki, kullanılmamış 

müsabaka hedefi kullanılarak yapılmalıdır. İki (2) müsabaka atışı, 

Poligon Görevlileri veya Jüri Üyelerinin vereceği talimatla bir sonraki 

yarışma hedefine yapılmalıdır; 
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b)  Poligon Görevlileri veya Jüri Üyeleri, Poligon Olay Raporuna tam bir 

açıklamanın kaydedilmesini sağlamalıdır; ve  

c)  Jüri veya Poligon Görevlileri tarafından verilen bir süre uzatması, 

nedeni belirtilerek bir Poligon Olay Raporu üzerinde belgelenmelidir.  

6.11.6  İhlaller ve Disiplin Kuralları  

 Eğer bir sporcu müsabakaya geç kalırsa, müsabakada yer alabilir fakat 

ekstra süre tanınmayacaktır. Eğer bir sporcu Hazırlık ve Deneme Atış 

süresinden sonra gelirse, ilave deneme atış süresi verilmez. Eğer 

sporcunun geç kalma nedeninin kendi kontrolünde olmayan nedenlerden 

olduğu ispatlanabilirse, Finallerin başlamasını veya yarışma atış 

programını bozmayacaksa, Jüri, Hazırlık ve Deneme Atışı süresi de dahil 

olmak üzere ekstra süre tanıyacaktır. Bu durumda sporcunun ne zaman 

ve hangi atış noktasından atış yapacağı Jüri tarafından belirlenecektir. 

6.11.7  10m, 50m ve 300m Yarışmalarındaki Gayri Nizami Atışlar  

6.11.7.1  Bir disiplinde veya bir pozisyonda fazla atış yapmak  

 Eğer sporcu bir yarışma veya pozisyon için belirlenenden daha fazla atış 

yaparsa, ekstra atış(lar) son yarışma hedefleri üzerinde iptal edilir. Eğer 

atış(lar) belirlenemiyorsa, son yarışma hedefi üzerindeki en yüksek değerli 

atış(lar) iptal edilir. Ayrıca sporcu fazladan yaptığı her atış için ilk serinin 

en düşük puanlı atışından 2 puan düşülerek cezalandırılır. 

6.11.7.2  Kâğıt Hedef Başına Fazla Atışlar  

a)  Eğer sporcu yarışma hedeflerinden birine yarışma programında 

belirlenenden fazla atış yaparsa, ilk iki (2) atış için 

cezalandırılmamalıdır; 

b)  Üçüncü ve sonraki yanlış atışlar için olayın meydana geldiği serideki 

her atıştan iki (2) puan düşülerek sporcu cezalandırılmalıdır; 

c)  İki (2) puan düşülmesi işlemi üçüncü ve sonraki yanlış atışın yapıldığı 

seriden gerçekleştirilmelidir. Sporcu geri kalan hedeflere, yarışma 

programındaki atış sayısını geçmeyecek şekilde daha az sayıda atış 

yapmalıdır; 

d)  Bu durumda puanlama işlemi, fazladan yapılan atış(lar)ın değerinin, 

orijinal olarak programlanandan az sayıda atış yapılan hedeflere 

transferini gerektirir. Böylelikle her hedefte program ve kurallarla 

belirlenen sayıda atış olması sağlanır; 
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e)  Eğer transfer edilecek gerçek atış(lar) kayıtçının notlarıyla açıkça 

belirlenemiyorsa, en düşük puanlı atış(lar) bir sonraki hedef(ler)e 

transfer edilmelidir veya en yüksek puanlı atış(lar) bir önceki 

hedef(ler)e transfer edilmelidir ki böylelikle sporcu beraberlik 

durumunda bir avantaj sağlamayacaktır; ve  

f)  Bütün üç pozisyon tüfek yarışmaları tek bir (1) yarışma olarak sayılır.  

6.11.8  Çapraz Atışlar  

6.11.8.1  Yarışma atışlarındaki çapraz atışlar kayıp olarak puanlanmalıdır.  

6.11.8.2  Sporcu deneme atışı yaparken, başka bir sporcunun deneme hedefine 

atış yaparsa ceza uygulanmaz.  

6.11.8.3  Eğer bir sporcu deneme atışı sırasında başka bir sporcunun Yarışma 

(MATCH) hedefine atış yaparsa, kendi ilk serisinden 2 puan düşülerek 

cezalandırılmalıdır. 

6.11.8.4  Eğer sporcu onaylanmış bir çapraz atış almışsa ve hangi atışın ona ait 

olduğunun saptanması mümkün değilse, bu sporcuya belirlenemeyen 

atışlardan puanı en yüksek olan verilir.  

6.11.8.5  Eğer bir sporcunun Yarışma (MATCH) hedefinde programda belirlenenden 

daha fazla sayıda atışı varsa ve başka bir sporcu/ sporcuların bu fazladan 

atış(lar)ı yapmış olduğunun ispatlanması mümkün değilse, en yüksek 

değerli atış veya atışlar çıkarılır.  

6.11.8.6  Eğer sporcu kendi hedefi üzerindeki bir atışa itiraz etmek istiyorsa, bunu 

hemen bir Poligon Görevlisine bildirmelidir. 

6.11.8.7  Eğer Poligon Görevlisi sorunlu atışları sporcunun yapmadığını onaylarsa, 

Poligon Olay Raporuna ve Poligon Kaydına gerekli girişi yapmalıdır, bu 

durumda atış iptal edilir.  

6.11.8.8  Eğer poligon görevlisi, sporcunun söz konusu atışları yapmadığını tüm 

şüphelerden uzak şekilde onaylayamazsa, atışlar bu sporcuya ait sayılır 

ve bu şekilde kaydedilir. 

6.11.8.9  Aşağıdakiler bir atışın iptal edilme nedenleri olarak değerlendirilmelidir:  

a)  Eğer kayıtçı veya başka bir poligon görevlisi, sporcu ve hedef 

üzerindeki gözlemlerine dayanarak atışı sporcunun yapmadığını 

onaylarsa;  

b)  Eğer aynı anda başka bir sporcu, kayıtçı veya bir poligon görevlisi 

tarafından, yaklaşık aynı zamanda komşu iki veya üç atış noktasından 

biri için kayıp atış rapor edilirse; ve  

c)  300 m EST kullanılırken, çapraz atış atışın yapıldığı hedefe 

kaydedilmemelidir, fakat kontrol merkezinde bir işaret alınacaktır. 

Kendi hedefine ulaşamamış atışı yapan sporcuya bir kayıp (sıfır) atış 

kaydedilecek ve çapraz atış yaptığı belirtilecektir.  



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -280- 

 

6.11.9  Rahatsız Edilmek  

 Eğer sporcu atış yaparken rahatsız edildiğini düşünüyorsa, silahını aşağı 

doğru tutmalı ve acil olarak Poligon Görevlisi veya Jüri üyesini 

bilgilendirmelidir. Diğer sporcuları rahatsız etmemelidir. Eğer iddia 

doğrulanırsa atış(lar) iptal edilmelidir ve sporcu atışı(ları) veya seriyi tekrar 

etmelidir. Eğer iddia doğrulanmazsa atış(lar) sporcuya kaydedilir ve 

sporcu atışa devam eder; herhangi bir ceza uygulanmaz. 

6.11.10  Özel Müsabaka Mevzuatı 

a)  Haksız avantaj getirecek bir cismi atış yolunun zeminine konulmasına 

veya izinsiz atış yolunun temizlenmesine izin verilmez; 

b)  Zemin üzerine çıkartılamaz bant koymaya veya üzerine kalıcı işaret 

kalemiyle çizgi çizmeye izin verilmez; 

c)  Hiç kimse poligon yapısını veya ekipmanı değiştiremez veya modifiye 

edemez. (örn. sıra boyutu, matı kesme, sıraya silah kılıfı veya 

kutularını ilave etmek, vb.);  

d)  Sporcular ve görevliler tarafından kullanılan tüm poligon alanlarının 

yanı sıra izleyici alanlarında da sigara içmek yasaktır;  

e)  Müsabaka alanındayken sporcular, antrenörler ve takım görevlileri 

tarafından cep telefonu, telsiz telefon, çağrı cihazı veya benzer 

cihazların kullanılması yasaklanmıştır. Tüm cep telefonları vb. 

kapatılmalı veya sessize alınmalıdır;  

f)  Müsabakalar tamamlanana kadar flaşlı fotoğraf çekmek yasaktır; ve  

g)  Seyirciler için cep-telefonlarının sessize alınmasının gerektiği ve flaşlı 

fotoğraf çekmenin ve sigara içmenin yasak olduğunu belirten uyarılar, 

müsabakalar tamamlanana kadar gerekli yerlerde asılı 

bulundurulmalıdır.  

6.12  SPORCULAR VE GÖREVLİLER İÇİN YÖNETİM KURALLARI  

6.12.1  ISSF Şampiyonalarında; politik, dini ya da ırkçı propaganda ve gösteri 

yapmak yasaktır.  

6.12.2  Her bir takım, takım içi disiplini sağlayacak bir takım kaptanına sahip 

olmalıdır. Bir sporcu takım kaptanı olarak atanabilir. Takım kaptanı 

güvenliğin sağlanması, müsabakanın etkin bir şekilde icrası ve sportmenlik 

konularında, poligon görevlileriyle sürekli bir işbirliği içerisinde olmalıdır. 

6.12.3  Takım Kaptanının sorumlulukları:  

a)  Gerekli girdilerin doğru bilgilerle tamamlanması ve belirtilmiş zaman 

sınırında uygun görevlilere sunulması;  

b)  Programla ilgili bilgi sahibi olunması;  

c)  Takım üyelerinin belirtilmiş atış noktasında doğru zamanda ve 

onaylanmış ekipmanla atış yapmak üzere hazır bulunmasının 

sağlanması;  
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d)  Eğer gerekliyse puanların kontrol edilmesi ve itiraz formlarının 

doldurulması;  

e)  Ön ve resmi bildirilerin, puanların ve duyuruların takip edilmesi;  

f)  Resmi bilgilerin ve taleplerin alınması ve bunların diğer takım üyelerine 

iletilmesi; ve  

g)  Tüm resmi etkinliklerde takımı temsil etmek.  

6.12.4  Sporcunun sorumlulukları:  

a)  Belirtilmiş atış noktasında doğru zamanda ve onaylanmış ekipmanla 

atış yapmak için hazır olmak;  

b)  Belirlenmiş atış noktasında komşu sporcuları rahatsız etmeyecek 

şekilde atış pozisyonunu almak; ve  

c)  Diğer sporcuların performanslarını olumsuz etkilemeyecek veya 

rahatsız etmeyecek biçimde davranmak. Jürinin görüşüne göre 

davranış veya eylemleri diğer sporcuları rahatsız eden sporcuya 

duruma göre bir uyarı, ceza veya diskalifiye cezası verilebilir.  

6.12.5  Bir Yarışma Esnasında Antrenörlük 

6.12.5.1  Tüfek ve Tabanca yarışmalarında, sporcu Eleme, Sıralama veya 

Finallerde atış hattındayken, sporcuya antrenörlük yapmak (yardım etmek) 

yasaklanmıştır. Sporcu atış hattındayken Jüri Üyeleri veya poligon 

görevlileriyle konuşabilir. Antreman esnasında antrenörlüğe izin verilir 

ancak bu antrenörlük diğer sporcuları rahatsız etmemelidir. 

6.12.5.2 Yivsiz Tüfek yarışmalarında sessiz antrenörlüğe müsaade edilir. 

6.12.5.3  Bir sporcu eleme veya derecelendirme esnasında Antrenörü veya Takım 

Görevlisiyle konuşmak istiyorsa, silahını boşaltmalı ve mekanizma kolu 

açık ve emniyet bayrağı takılı olarak güvenli bir şekilde atış hattına 

bırakmalıdır. Sporcu, atış hattını sadece Poligon Görevlisini 

bilgilendirdikten sonra ve diğer sporcuları rahatsız etmeden terk edebilir.  

6.12.5.4  Eğer bir takım görevlisi veya antrenör, resmi atış hattındaki bir takım 

elemanıyla konuşmak isterse, sporcuyla direk irtibata geçemez veya 

konuşamaz. Takım görevlisi, bir Poligon Görevlisi veya Jüri Üyesinden 

sporcuyu atış alanının dışına çağırmak için izin istemelidir.  

6.12.5.5  Eğer bir takım görevlisi veya Sporcu, antrenörlük ile ilgili bir kural ihlalinde 

bulunursa, ilk sefer için bir uyarı verilmelidir. Tekrarlandığı takdirde 

sporcunun puanından iki (2) puan düşülmelidir ve takım görevlisi atış 

alanının yakınını terk etmek zorundadır. 

6.12.6  Kural İhlalleri için Verilecek Cezalar  

6.12.6.1  ISSF Kurallarının ya da Poligon Görevlisinin veya Jürinin talimatlarının 

ihlali durumunda sporcuya aşağıdaki cezalar Jüri veya bir Jüri üyesi 

tarafından uygulanabilir.  
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a)  UYARI. Bir uyarı, ikilemlere yer bırakmayacak açık bir şekilde UYARI 

(WARNING) olduğu belirtilerek ve sarı kart gösterilerek yapılmalıdır. 

Ancak, her verilecek ceza için uyarı yapılması gerekmemektedir. Bu 

olay, Poligon Olay Raporu’na kaydedilmeli ve bir Jüri üyesi tarafından 

da Poligon Kayıtlarına geçilmelidir. Tek bir Jüri üyesince uyarı 

verilebilir.  

b)  PUAN EKSİLTME. En az iki (2) Jüri Üyesinin onayladığı skordan puan 

düşme cezası, yeşil kart gösterilirken “PUAN EKSİLTME” 

(DEDUCTION) denerek uygulanır. Bu olay, Poligon Olay Raporu 

Formuna kaydedilmeli, yazıcı çıktısında işaretlenmeli ve Poligon 

Kayıtlarına geçilmelidir. Tek bir Jüri üyesi puan eksiltme cezası 

verebilir.  

c)  DİSKALİFİYE EDiLME. Bir Sporcu, yarışma sonu kontrolünü 

geçemediği zaman ve bu kontrol sonucu bir Jüri Üyesince 

onaylandığında, diskalifiye edilir. (6.7.9.3). Başka herhangi bir 

gerekçeyle Diskalifiye, yalnızca Jüri çoğunluk kararı ile verilir. 

Sporcunun müsabakadan diskalifiye edilmesi, Jürinin “DİSKALİFİYE” 

(DISQUALIFICATION) diyerek kırmızı kart göstermesiyle olur.  

d)  Sporcunun Final sırasında yarışmadan diskalifiye edilmesi durumunda, 

Finale katılanlar arasında en son sırada yer alır, ama sıralama puanı 

aynı kalır, ve  

e)  Cezalar, hem sözlü açıklama hem de sarı, yeşil veya kırmızı kartların 

gösterilmesiyle belirtilmelidir. Ceza kartlarının boyutu yaklaşık 70 mm x 

100 mm olmalıdır.  

6.12.7  Kural ihlalleri Jüri tarafından aşağıdaki gibi değerlendirilmelidir.  

a)  Açık kural ihlali durumunda; sporcunun hatasını düzeltebilme şansı 

olabilmesi için ilk olarak UYARI (WARNING) verilmelidir. Uyarılar, 

mümkün olduğunca antrenman atışları veya hazırlık ve deneme atışları 

sırasında yapılmalıdır. Eğer sporcu kendisine verilen zaman içerisinde 

hatasını düzeltmezse, Jüri tarafından iki (2) puan skorundan düşülür. 

Sporcu kural ihlalini devam ettirdiği takdirde de diskalifiye cezası 

uygulanır.  

b)  Gizlenmiş kural ihlallerinde, kuralların ihlali bilerek gizlenmiş ise 

diskalifiye cezası uygulanır.  

c)  Bir Sporcudan bir olay hakkında açıklama yapması istendiğinde, 

sporcu sürekli ve bilinçli bir şekilde yanlış bilgi veriyorsa, skorundan iki 

(2) sayı düşülecektir veya ciddi durumlarda diskalifiye söz konusu 

olabilecektir. ve  

d)  Eğer Jüri bir Sporcunun, silahını tehlikeli bir biçimde tuttuğuna ya da 

herhangi bir güvenlik kuralını tehlikeli bir biçimde ihlal ettiğine karar 

verirse, sporcu diskalifiye edilir.  
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6.12.8 Müsabaka Görevlisi veya Sporcunun Fiziksel Tacizi 

 Bir Jüri Üyesi, Hakem, Poligon Görevlisi, diğer müsabaka görevlileri veya 

diğer bir sporcuya; tutmak, itmek, dürtmek, vurmak veya benzeri şekilde 

bir fiziksel temasta bulunan bir sporcu veya takım görevlisi, müteakip 

Şampiyonalara katılmaktan men edilebilir. Bu şekildeki herhangi bir fiziksel 

taciz, etkinlik bölgesini denetlemekten sorumlu Jürinin Başkanına rapor 

edilmelidir. Bir veya daha fazla şahit veya maddi delil, iddia edilen tacizi 

doğrulamalıdır. Bundan sonra Jüri, sporcunun veya takım görevlisinin o 

Şampiyonadan ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecektir. İhraç kararı 

Temyiz Jürisinde temyiz edilebilir (6.16.7). Eğer Jüri veya Temyiz Jürisi, 

taciz eyleminin daha ileri yaptırımlar gerektirecek kadar ciddi olduğu 

sonucuna varırsa, sporcu veya takım görevlisinin ihracına ilave olarak 

konuyu ISSF Etik Komitesinin değerlendirmesine sunabilir (3.12.3.5, Ek 

“CE”). 

6.13  ARIZALAR (MALFUNCTIONS) 

6.13.1  Tetik çekildiğinde silah ateş almazsa bir “arıza” oluşur.  

6.13.2  Arızalar MÜSAADE EDİLİR (ALLOWABLE) ve MÜSAADE EDİLMEYEN 

(NON-ALLOWABLE) olabilir.  

 MÜSAADE EDİLİR ARIZALAR;  

a)  Merminin ateş almaması;  

b)  Merminin veya diyabolun namlu içinde sıkışması; veya  

c)  Tetik mekanizması serbest bırakıldıktan sonra (tetik çekildikten sonra) 

silahın ateş almaması veya uygun şekilde çalışmaması.  

 MÜSAADE EDİLMEYEN ARIZALAR;  

a)  Sporcunun silah mekanizmasını açmış olması;  

b)  Emniyetin kapalı olması;  

c)  Sporcunun silahını düzgün şekilde doldurmamış olması;  

d)  Sporcunun tetiği çekmemiş olması;  

e)  Sporcu tarafından düzeltilebilecek bir durumdan kaynaklanan arızalar.  

6.13.3  Bir sporcunun silah veya mühimmat arızası varsa, bunu onarabilir ve 

atışa devam edebilir veya arıza MÜSAADE EDİLİR tabanca tutukluğu ise, 

bunu tamir edebilir veya Jürinin değişikliği onaylaması koşuluyla Ekipman 

Kontrol Bölümü tarafından onaylanmış diğer bir tabancayla atışa devam 

edebilir. Bir tüfek arızalanır ve kolay şekilde tamir edilemezse, Jürinin 

değişikliği onaylaması koşuluyla Ekipman Kontrol Bölümü tarafından 

onaylanmış diğer bir tüfekle atışa devam edebilir. 
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6.13.4  10m, 50m ve 300m Tüfek veya Tabanca Eleme veya Sıralama turlarında 

bir arızadan sonra tamir veya değiştirme için ekstra müsabaka süresi 

verilmez, ancak arıza MÜSAADE EDİLİR ise, arıza yapan silahı tamir 

ettikten sonra Jüri ek deneme atışı yapması için sporcuya izin verebilir.  

6.13.5  25m tabanca yarışmalarındaki arızalar ile ilgili özel kurallar Kural 8.9.3’te 

bulunmaktadır.  

6.13.6  Finallerdeki arızalar ile ilgili özel kurallar Kural 6.17.1.6,6.17.4.m ve 

6.17.5.m’de bulunmaktadır.  

6.13.7  Poligon Görevlileri veya Jüri Üyeleri, arızaların Poligon Olay Raporlarında, 

Arıza Puan Müsabaka Formlarında ve Poligon Kaydında  belgelendiğine 

emin olmalıdır. 

6.14  PUANLAMA VE SONUÇ PROSEDÜRLERİ  

6.14.1  Sınıflandırma Ofisi, kesinleşmemiş ilk puanları her seriden, aşamadan ve 

yarışmanın tamamlanmasından hemen sonra Ana Skor Tahtasına 

asmalıdır.  

6.14.2  İtiraz süresi tamamlandıktan sonra, kesin sonuçlar ana skor tahtasında 

yayınlanmalıdır. 

6.14.3  Her Şampiyona için Resmi Sonuçlar Kitapçığı aşağıda belirtilenleri 

içermelidir.  

a)  İçerik listesi;  

b)  Sonuç Sertifika Sayfası (Teknik Delege(ler) ve Jüri Başkanı tarafından 

imzalanmış olarak);  

c)  Müsabaka Görevlilerinin listesi; 

d)  Katılan ülkelere ve branşlara göre Katılım Listesi; 

e)  Müsabaka Programı;  

f)  Madalya kazananların isim listesi;  

g)  Katılan ülkelerin madalya sayısını belirten liste;  

h)  Yeni ve egale rekorların listesi; ve  

i)  Yarışmaların standart ISSF sıralamasına göre Final Sonuçları 

(Erkekler–Tüfek 300m, 50m ve 10m, Tabanca 50m, 25m ve 10m, 

Yivsiz Tüfek, Trap, Double Trap ve Skeet, Koşan Hedef 50m ve 10m; 

Kadınlar –aynı sıra; Genç Erkekler–aynı sıra; Genç Kadınlar – aynı 

sıra).  

6.14.3.1  Bu listeler, her sporcunun ISSF kimlik numaralarında kullanıldığı gibi 

Soyadı (büyük harflerle), tam olarak ilk adı (ilk harf büyük diğerleri küçük), 

Sırt Numaralarını ve Milliyetini (resmi IOC kısaltması) içermelidir. 
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6.14.3.2  Sonuç listelerinde, uygun olduğunda aşağıdaki kısaltmalar kullanılacaktır. 

DNF  Did not Finish  Sona erdiremedi / bitiremedi  

DNS  Did not Start  Başlamadı  

DSQ  Disqualification  Diskalifiye  

WR  New World Record  Yeni Dünya Rekoru  

EWR  Equaled World Record  Egale Dünya Rekoru  

FWR  New Final World Record  Yeni Final Dünya Rekoru  

EFWR  Equaled Final World Record  Egale Final Dünya Rekoru  

WRJ  New World Record Junior  Gençler Yeni Dünya Rekoru  

EWRJ  Equaled World Record Junior  Gençler Egale Dünya Rekoru  

OR  New Olympic Record  Yeni Olimpiyat Rekoru  

EOR  Equaled Olympic Record  Egale Olimpiyat Rekoru  

FOR  New Final Olympic Record  Yeni Final Olimpiyat Rekoru  

EFOR  Equaled Final Olympic Record  Egale Final Olimpiyat Rekoru  

6.14.4 Tamamlanmış resmi sonuç listelerinin elektronik üç kopyası, her 

Şampiyonadan sonra ISSF Genel Merkezine, ISSF Resmi Sonuç 

Sağlayıcı ile gönderilmelidir(Kural 3.7.5.3).  

6.14.5  Sınıflandırma Jürisi, puanlamayı ve bütün çalışmaları Sınıflandırma 

Odasında; kâğıt hedef kullanıldığında 25m atışlarını hedef hattında 

denetlemelidir. Şüpheli atışların puanlanmasını yönlendirir, onların puanını 

belirler ve sorunları veya puanlama itirazlarını çözer. Resmi Final 

Sonuçları Listesi kontrol edilmeli ve doğruluğunun onaylanması için bir 

Sınıflandırma Jüri Üyesi tarafından imzalanmalıdır. 

6.14.6  EST’ler kullanıldığında, birçok görev elektronik aletler tarafından 

gerçekleştirilir; fakat Sınıflandırma Jürisi puanlamalarla ilgili şüphelere ve 

itirazlara çözüm getirmelidir.  

6.14.7  Bütün gayri nizamilikler, cezalar, kayıplar, arızalar, verilen ekstra süreler, 

tekrarlanan atışlar/seriler veya iptal edilen atışlar, vs. bir Poligon Görevlisi 

veya Jüri Üyesi tarafından Poligon Olay Raporu Formu, Poligon Kaydı, 

yazıcı çıktısı, ( veya kağıt hedefler kullanılırken hedef veya skor tahtası 

üzerine) açık bir şekilde işaretlenip kaydedilmelidir. Tamamlanan Poligon 

Olay Raporunun (Form IR) kopyaları derhal Sınıflandırma Ofisine 

gönderilmelidir.  Her müsabakanın sonunda, Sınıflandırma Jürisi, tüm 

arıza hesaplamaları ve cezaların sonuç listesine doğru olarak 

kaydedildiğini doğrulamak için sonuçları incelemelidir. 

6.14.8  Puandan eksiltmeler her zaman ihlalin gerçekleştiği seriden yapılmalıdır. 

Eğer genel bir puan eksiltme durumu söz konusu ise, puan eksiltmenin 

söz konusu olduğu aşamanın ilk serilerindeki en düşük yarışma atışından / 

atışlarından yapılmalıdır. 
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6.14.9 Sınıflandırma Jürisi, Final Sonuç Listesini onaylamadan önce en iyi on (10) 

bireysel ve en iyi üç (3) takım derecelerini incelemelidir. EST 

kullanıldığında, bu inceleme ana bilgisayarda kaydedilen puanların; yazıcı 

çıktılarındaki veya bağımsız bir hafıza kaynağı (Kural 6.3.2.7) ile ve ilave 

olarak Olay Raporlarında (IR: Incident Reports) veya arıza raporlarında 

kayıtlı tüm manuel puanlama müdahaleleri, karşılaştırılarak yapılmalıdır. 

6.14.10 DÜNYA REKORLARI 

 Dünya Rekorları, tüm ISSF yarışmalarında aşağıdaki şekilde Genel 

Mevzuat Md. 3.9’a göre kırılacaktır. 

6.14.10.1 Finaller Dünya Rekorları (FWR: Finals World Records) ve Finaller Olimpik 

Rekorları (FOR: Finals Olympic Records) sadece Olimpik 10m ve 50m 

Tüfek ve Tabanca ile 25m Çabuk Atış Erkekler yarışmalarında kırılacaktır. 

6.14.10.2 Gençler Dünya Rekorları ve Gençler Finaller Dünya Rekorları tüm ISSF 

tarafından tanınmış yarışmalarda Md. 3.9.2’ye göre tanınacaktır. 

6.14.10.3  Bir ISSF Şampiyonasında bir Dünya Rekoru kırıldığında, Dünya 

Rekorlarını Onaylama Prosedürleri Raporu (Kural 3.12.3.6, EK R) 

Teknik Delege tarafından doldurulmalı ve ISSF Genel Merkezine 

gönderilmelidir. 

6.14.11  Kâğıt Hedef Puanlama Prosedürleri  

 Aşağıdaki yarışmalar için kâğıt hedefler kullanıldığında bu hedefler 

Sınıflandırma Ofisinde puanlanmalıdır.  

a)  10m, 50m ve 300m Tüfek yarışmaları,  

b)  10m ve 50m Tabanca yarışmaları,  

c)  10m ve 50m Koşan Hedef yarışmaları,  

d)  Bu yarışmalarda veya aşamalarda poligonda puanlanan sonuçlar ön 

sonuçlar olarak kabul edilmelidir.  

6.14.11.1  Sınıflandırma Ofisinde puanlandırılacak tüm yarışma hedefleri, atış 

yapıldıktan sonra hedef hattından Sınıflandırma Ofisine kadar emniyetli bir 

şekilde kilitli bir kutu içinde taşınmalıdır. 

6.14.11.2  Sınıflandırma Ofisinde puanlandırılacak yarışmalar için müsabaka 

hedefleri numaralandırılmalı ve skor kartına uygun olmalıdır. Sınıflandırma 

Ofisi hedeflerin doğru numaralandırılmasından sorumludur ve hedefleri, 

her yarışmadan önce Poligon Amirine veya diğer poligon görevlilerine 

teslim etmeden önce kontrol etmelidir. 

6.14.11.3  Sınıflandırma Ofisinde, aşağıda belirtilen puanlama prosedürleri ikinci bir 

görevli tarafından kontrol edilmelidir.  

a)  Bireysel atışların değerinin belirlenmesi,  

b)  Merkez 10’ların hesaplanması ve belirlenmesi,  

c)  Atış değerlerinin toplanması veya puan eksiltmelerin hesaplanması,  

d)  Bireysel serilerin toplanması ve genel toplamın belirlenmesi, ve 
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e)  Her görevli, hedefi, skor kartını ve sonuç listelerini paraflayarak yaptığı 

işi belirtmelidir.  

6.14.12  Atış Değerlerini Belirleme- Kâğıt Hedefler  

6.14.12.1  Bütün mermi delikleri, merminin vurduğu veya değdiği hedef puanlama 

bölgesi veya halkasının en yüksek değerine göre puanlanır. Eğer yüksek 

değerli puanlama halkasının herhangi bir bölümüne mermi deliği değmiş 

ise, iki bölgeden değeri en yüksek olana göre puanlama yapılır. Böyle bir 

atış, mermi deliği veya deliğe sokulan ölçüm aygıtının puanlama 

halkasının dış kenarına değip değmemesine göre hesaplanır.  

 Havalı Tüfek hedeflerinde merkez onların puanlanması bu kuralın 

dışındadır.  

6.14.12.2  Şüpheli atışların değerine, bir mastar veya başka bir alet yardımıyla karar 

verilmeli; mastar, atış deliğine hedef yatay durumdayken sokulmalıdır. 

6.14.12.3  Başka bir mermi deliğinin çok yakın olması, mermi deliğinin kötü bir 

şekilde yırtılmış olması veya üst üste gelen mermi deliklerinin olması 

nedenleriyle, ölçüm mastarının kullanımının zor olduğu durumlarda; atış 

değeri, üzerinde uygun ölçüde bir halka işaretlenmiş, düz ve şeffaf bir 

materyal ile belirlenmelidir. Bu tür bir puanlama mastarı, mermi deliği ve 

puanlama halkasının gerçek konumunu canlandırmaya yardımcı olacaktır.  

6.14.12.4  Eğer iki puanlama görevlisi bir atış değeri hakkında anlaşamazsa, hemen 

Jürinin kararı talep edilmelidir. 

6.14.12.5  Ölçüm mastarı her mermi deliğine yalnızca bir kere ve sadece bir Jüri 

Üyesi tarafından yerleştirilebilir. Bu sebeple mastarın kullanımı puanlama 

görevlileri tarafından, parafeleriyle birlikte ve sonucu gösterecek şekilde 

hedef üzerine işaretlenmelidir. 

6.14.13 25m Puanlama Prosedürleri – Kâğıt Hedefler  

 Jüri, tüm puanlandırma prosedürlerini denetlemelidir. İkinci Kayıt Tutucu 

tarafından tutulan puan kartı Hedef Görevlisi ve Hedef Hattı Jüri Üyesi 

tarafından imzalanmalıdır. Bu orijinal kart güvenli bir şekilde, toplam 

skorun kontrol edilmesi ve son kayıtların yapılması için Sınıflandırma 

Ofisine gönderilmelidir. 

6.14.13.1  Kayan Atışlar  

a)  Hedef hareket halindeyken yapılan atışlar, mermi deliğinin (yüzey 

yanığı ve mermi deliğinin hedef üzerine çizilmiş işareti göz ardı edilir) 

yatay düzlemdeki en geniş ölçümü 25m kenar ateşlemeli 5.6mm (.22‟) 

yarışmalarda 7.0mm.’den veya 25m merkez ateşlemeli tabanca 

yarışmasında 11mm.’den küçük olması durumu hariç, vuruş olarak 

değerlendirilmemelidir; ve 

b)  Hedefte yatay boyutta uzanmış mermi delikleri kayma mastarı ile 

ölçülmelidir. İçeri uzatılan mastar puanlama halkasının iç kenarına 

dokunduğunda, iki alandan büyük olanın değeri kabul edilecektir.  
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6.14.13.2  Hedef Görevlisi poligonun emniyetli olduğuna dair işaret alır almaz, 

hedefler dönmelidir. Hedef Görevlisi, en az bir Jüri Üyesi ile beraber her 

hedefteki mermi deliklerinin değerini belirleyip yüksek sesle atış hattındaki 

kayıtçıya belirtmelidir. Kayıtçı bunları Poligon Kayıtlarına ve/veya masanın 

yanındaki küçük puan tablosuna kayıt eder. İkinci Kayıtçı, Hedef 

Görevlisine eşlik etmeli ve atışların değerlerini puan kartına kaydetmelidir. 

Hedefteki atışların yerleri ve değerleri sporculara ve seyircilere aşağıda 

belirtilen şekillerde gösterilmelidir: 

a)  25m çabuk atış tabanca yarışmalarında renkli noktalama diskleri 

kullanılarak: Bu diskler 30mm’den 50 mm.’ye kadar çapta olabilirler. Bir 

yüzleri kırmızı, diğer yüzleri beyaz olmalıdır. Her iki yüzde de diskin 

merkezinden geçen yaklaşık 30 mm uzunluğunda ve 5mm çapında bir 

mil bulunmalıdır. Her beş (5) atışlık seriden ve atışın değeri 

kararlaştırılıp ilan edildikten sonra, diskler Hedef Görevlisi tarafından 

mermi deliklerine yerleştirilmelidir; 

b)  Bir “On” sporcuya kırmızı yüzeyi çevirerek gösterilmelidir. “On”dan az 

olan değerler, sporcuya beyaz yüzeyi çevrilerek gösterilmelidir. 

Vuruşların bu şekilde gösterilmesinden sonra, serinin toplam puanı 

hedef hattı yanındaki küçük puan tablosunda gösterilmeli ve İkinci 

Kayıtçı tarafından kaydedilmelidir. Seri toplamı ilan edilmelidir. Daha 

sonra diskler toplanmalı ve hedefler yamalanmalıdır.  

c)  25 m Standart Tabanca, 25 m Tabanca ve 25 m Merkez Ateşlemeli 

Tabanca Yarışmalarında; atış değerlerinin ve yerlerinin gösterilmesi, 

yaklaşık 300 mm uzunluğunda ve ucunda 30 mm ile 50 mm çaplı bir 

yüzü kırmızı, diğer yüzü beyaz renkli küçük disk bulunan bir çubuk ile 

yapılır. Hedef Görevlisinin vuruşun değerini açıklaması ile birlikte on 

halkasındaki mermi delikleri diskin kırmızı yüzü sporcuya çevrilerek 

deliğin üstüne yerleştirilmesiyle gösterilmelidir. “On”dan küçük 

değerdeki vuruşlarda beyaz yüz gösterilmelidir. Bir seri atış aynı 

hedefte gerçekleştiriliyorsa, atışlar onluk artışlarla ilan edilmelidir. 

Serinin toplam puanı, tüm atışların puanları ayrı ayrı duyurulduktan 

sonra ilan edilmelidir; ve 

d)  Deneme atışları gösterilmeli ve kaydedilmelidir.  

6.14.13.3  Hedef Görevlisi ve Poligon Görevlisi, skorboardda ki sonuçların, hedef 

hattında kaydedilenler ile aynı olduğunu teyit etmelidir. Kayıt edilmiş bir 

atış değeri ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkarsa, bu problem ivedilikle 

çözülmelidir.  

6.14.13.4  Atışlar gösterilip ve kaydedilir edilmez: 

a)  Hedefler yamalanmalı ve bir sonraki seri için hazır hale getirilmelidir 

(Çabuk Atış Tabanca yarışmalarında veya Çabuk Atış Aşamalarında); 

veya  
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b)  Bir sonraki seri için hedefler değiştirilmeli ve arka hedefler yamanmalı 

veya değiştirilmelidir veya  

c)  Hedefler ve Arka Hedefler kaldırılmalı ve bir sonraki sporcu için 

yenileriyle değiştirilmelidir.  

6.14.13.5  Sporcu poligonu terk etmeden önce tamamlanmış puan kartında görünen 

toplam puanın yanını imzalamalıdır. 

 

6.15  BERABERLİKLERİN BOZULMASI  

6.15.1  300 m, 50 m, 25 m ve 10 m yarışmalarında Bireysel Beraberlikler  

 300m, 50m, 10m ve 25m yarışmalarındaki beraberlikler, aşağıda belirtilen 

Kurallara göre bozulacaktır.  

a)  Merkez 10 sayısının daha fazla olması;  

b)  En yüksek puanlı son 10 atışlık seriye bakılır, beraberlik bozulmazsa 

sondan geriye doğru (merkez on’lar veya ondalıklı değerler hariç) 

beraberlik bozuluncaya kadar devam edilir; 

c)  Beraberlik sürerse, sondan geriye doğru puanlar, merkez onları 

kullanarak (yani bir merkez onun, merkez olmayan 10’dan daha yüksek 

değerde olmasına göre) atış atış karşılaştırma yapılacaktır; 

d)  Beraberlik yine devam ederse ve EST kullanılıyorsa, puanlar, sondan 

geriye doğru atış atış ondalıklı halka puanlarını kullanarak 

karşılaştırılacaktır;  

e)  Yine de beraberlik bozulmazsa, sporculara aynı derece verilmeli ve 

sporcular soyadlarına göre alfabetik olarak listelenmelidir;  

f)  10 m Havalı Tüfek veya 50 m Tüfek Yatarak Eleme veya Sıralama 

yarışmalarında, ONDALIKLI PUANLAMA KULLANILIRSA, 

beraberlikler, son onlu atış serisindeki en yüksek puan (ondalık 

puanlar) ve daha sonra sondan geriye doğru atış atış ondalık puanları 

karşılaştırarak bozulacaktır.  

6.15.2  Finaller Dışındaki 25m Yarışmalarında Beraberlikler  

a)  İlk üç sıra için iki veya daha fazla sporcu aynı puana sahip ise, buna bir 

Baraj Atışı (Shoot-off) sonucu karar verilmelidir (25 m yarışmalarında 

baraj atışı kurallarına bakınız); ve 

b)  Birden çok derece için berabere kalan sporcular varsa, en düşük 

derece için beraberlik en önce bozulacak, bütün beraberlikler bozulana 

kadar sıradaki dereceler için tekrarlanacaktır.  

6.15.3 Yivsiz Tüfek Yarışmalarında Beraberlikler (Yivsiz Tüfek Kurallarına 

bakınız 9.15) 

6.15.4  Koşan Hedef Yarışmalarında Beraberlikler (Koşan Hedef Kurallarına 

bakınız, 10.12)  
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6.15.5  Finalli Olimpik Yarışmalardaki Beraberlikler  

 Sıralama Atışlarından sonra Finallere girebilmek için bir beraberlik varsa, 

bu beraberlik, kural 6.15.1’e göre bozulacaktır. 

6.15.6  Finaller Dışında 25 m Yarışmaları Beraberlikleri İçin Baraj Atışları  

 Berabere kalan sporcular Jüri tarafından çekilecek kura ile poligonda yeni 

atış noktalarına yerleştirilir. Mevcut hedef gruplarından daha fazla sayıda 

berabere kalan sporcu varsa, atış sırası kura ile belirlenecektir. 

 

6.15.6.1  Baraj atışları: Hazırlık süresi iki (2) dakikadır. 

Yarışma  Baraj Serisi  Deneme Serisi  

25 m Çabuk Atış 

Tabanca  

Bir (1) dört (4) saniyelik 

seri  

Bir (1) dört (4) saniyelik 

seri  

25 m Tabanca  

25 m Merkez Ateşlemeli 

Tabanca  

Bir (1) beş (5) atışlık seri 

(çabuk atış aşamasında)  

Bir (1) beş (5) atışlık seri 

(çabuk atış aşamasında)  

25 m Standart Tabanca  150 saniyelik seride beş 

(5) deneme atışı  

Bir (1) on saniyelik seri  

 

6.15.6.2  Uzayan beraberlik durumunda; bir (1) seriden oluşan, ikinci baraj atışı 

gerçekleştirilecektir. Beraberlik yine bozulmazsa, beraberlik bozulana dek 

baraj atışlarına devam edilecektir.  

6.15.7  Takım Yarışmalarındaki Beraberlikler  

 Takım yarışmalarında beraberlikler; bir takımın bütün üyelerinin 

sonuçlarının toplanması ve bireysel beraberliklerin bozulması 

prosedürlerinin izlenmesi ile belirlenmelidir. 

 
6.16  İTİRAZLAR VE TEMYİZLER  

6.16.1  Tüm itirazlar ve Temyizlere ISSF Kurallarına göre karar verilecektir.  

6.16.1  Yazılı itirazlar ve Temyizler, ISSF İtiraz Formunu kullanarak teslim 

edilmelidir. (6.18’deki İtiraz Formuna bakınız) 

6.16.3  Aşağıdaki şekilde bir İtiraz Ücreti ödenmelidir:  

a)  İtiraz: 50.00 Avro;  

b)  İtiraz Kararının Temyiz Edilmesi: 100.00 Avro;  

c)  İtiraz Ücreti, İtiraz Formunun bir Jüri üyesine teslimini müteakip 

ödenebilir hale gelir, ve ödeme en kısa sürede Jüri Üyesi veya 

Organizasyon Komitesine yapılmalıdır; ve  

d)  İtiraz veya Temyiz onaylanırsa ödenen ücret geri verilir. Eğer İtiraz 

veya Temyiz reddedilirse, ücret Organizasyon Komitesinde kalır.  
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6.16.4  Sözlü İtirazlar  

6.16.4.1  Her sporcu veya takım görevlisi, yarışmadaki herhangi bir durum, karar ve 

eylem hakkında, anında sözlü olarak bir Hakeme, Poligon Görevlisine 

veya Jüri Üyesine itirazda bulunabilir. Bu itirazlar aşağıdaki konularda 

sunulabilir ve itiraz ücreti ödenir: 

a)  Eğer bir sporcu veya takım görevlisi müsabakada, ISSF Kuralları veya 

müsabaka programının uygulanmadığını düşünüyorsa;  

b)  Eğer bir sporcu veya takım görevlisi, bir müsabaka görevlisinin, 

Hakemin, Poligon Görevlisinin veya Jüri Üyesinin kararına veya 

gerçekleştirdiği bir eyleme katılmıyorsa;  

c)  Eğer bir Sporcu; başka bir sporcu veya sporcular, yarışma görevlisi, 

izleyiciler, basın mensupları veya diğer kişiler veya nedenler tarafından 

engelleniyor veya rahatsız ediliyorsa;  

d)  Eğer bir sporcu poligon ekipman hatası, sorunların giderilmesi veya 

benzeri nedenlerden dolayı atışına uzun bir süre ara vermek zorunda 

kaldıysa; ve  

e)  Aşırı kısa atış süreleri dâhil, sporcu atış sürelerine ilişkin sorunlar 

gördüyse.  

6.16.4.2  Hakemler, Poligon Görevlileri ve Jüri Üyeleri, itirazları hemen dikkate 

almalıdırlar. Durumu düzeltmek için acilen harekete geçmeli veya karara 

bağlanması için itirazı tüm Jüriye sunmalıdırlar. Böyle bir durumda 

gerektiği takdirde bir Hakem, Poligon Görevlisi veya Jüri Üyesi geçici 

olarak atışı durdurabilir.  

6.16.5  Yazılı İtirazlar  

 Sözlü itirazın sonunda alınan karara veya gerçekleştirilen eyleme 

katılmayan bir sporcu veya takım görevlisi yazılı olarak Jüriye itirazını 

bildirebilir. Bir sporcunun veya takım görevlisinin sözlü itirazda 

bulunmadan, yazılı itirazda bulunma hakkı da vardır. Bütün yazılı itirazlar, 

itiraz edilen konu üzerinden 20 dakikadan fazla zaman geçmeden 

yapılmalıdır ve itiraz ücreti ödenmelidir. 

6.16.6  Puanlamaya İtirazlar  

 Sınıflandırma Jürisinin, atışın değeri veya hedefteki atış sayısı hakkındaki 

kararı son karardır ve temyiz edilemez.  

6.16.6.1  Puanlamaya İtiraz Zamanı  

 Puanlama ve sonuçlara ilişkin itirazlar, geçici skorlar ana skor tahtasına 

asıldıktan sonra 10 dakika içinde yapılmalıdır(Kural 6.4.2 e). Puanlama 

İtiraz Süresinin bitiş zamanı, skorların ilanı bittikten hemen sonra ana skor 

tahtası üzerinde belirtilmelidir. Resmi programda, puan itirazlarının 

yapılacağı yer belirtilmiş olmalıdır. 
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6.16.6.2  Elektronik Puanlama Hedeflerine İtirazlar  

 Eğer bir sporcunun atış değerinin doğruluğuna itirazı varsa, itiraz yalnızca 

bir sonraki atışı veya bir sonraki seriyi (25 m yarışmalarında) yapmadan 

önce veya son atıştan itibaren üç (3) dakika içinde yapılırsa kabul edilir, 

ancak kâğıt veya lastik bandın ilerlemediği durumlar veya diğer hedef 

arızalarında bu kural uygulanmaz.   

a)  Eğer atışın değerine ilişkin bir itiraz yapılmışsa, sporcunun 

müsabakanın sonunda bir atış daha yapması istenecektir, böylece 

eğer itiraz onaylanırsa ve şüpheli atışın gerçek değeri saptanamazsa, 

yaptırılan bu atış geçerli sayılacaktır.   

b)  Sınıflandırma Jürisi, itiraz edilen atışın, iki (2) ondalık halka içinde 

puanlandığını belirlerse, itiraz kabul edilmez.  

c)  Sıfır (0) değerinden başka bir atış değerine veya atışın 

kaydedilememesine yapılan itiraz kabul edilmez ise, sporcuya iki 

puanlık ceza verilecek ve itiraz ücreti ödetilecektir.   

d)  Takım görevlisi veya sporcunun itiraz edilen atışın nasıl çözümlendiğini 

bilme hakkı vardır.  

e)  Eleme veya sıralama turlarındaki 9.5 veya daha yüksek değerli 

gösterilen 50m EST atışlarına itiraz edilmez.   

f)  Atışların değer veya sayısına ilişkin puan itirazlarına Finallerde izin 

verilmez. (Kural 6.17.1.7)  

 

6.16.6.3  Kâğıt Hedef İtirazları  

a)  Kâğıt hedefler kullanılırken, atışın yanlış puanlandığını veya yanlış 

kaydedildiğini düşünen bir sporcu veya takım görevlisi, atış değerinin 

ölçüm mastarıyla belirlendiği durumlar hariç bu puana itiraz edebilir, 

mastarın ölçümü son karardır, itiraz edilemez. Bir itiraz sadece belirli 

bir atış için yapılabilir. Eğer başka atışlara itiraz edilecekse, ayrı bir 

ücret ödenmelidir.  

b)  Puan itirazları sadece, bir ölçüm mastarı kullanılmadan karar verilmiş 

veya sonuç listesine veya skor kartına yanlış girilmiş gözüken puanlara 

yapılabilir.  

c)  İtiraz yapıldığında itiraz ücreti ödenmelidir.  

d)  Sınıflandırma Ofisinde kâğıt hedefler kullanılıp puanlandığında, takım 

görevlisi veya sporcunun itiraz edilen atış deliğini / deliklerini görme 

hakkı vardır ancak hedef(ler)e dokunmalarına izin verilmez.  

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -293- 

 

6.16.7  Temyizler  

 Nihai ve temyiz edilemeyecek olan Finaller İtiraz Jürisinin kararları 

(6.17.1.10 d) ve Sınıflandırma Jürisinin atışların sayısı ve değeri 

hakkındaki kararları (6.16.6) hariç; herhangi bir konuda Jüri kararına 

katılmama durumunda, Temyiz Jürisine başvuruda bulunulur. Bu 

başvurular, jüri kararı anons edildikten sonra 30 dakika içinde takım 

liderinin veya temsilcisi tarafından yazılı olarak yapılır. Temyiz Jürisinin 

kararı nihaidir.  

6.16.8  Yazılı itirazlara ve temyizlere ilişkin tüm kararların kopyaları Teknik Komite 

ve ilgili bölüm tarafından gözden geçirilmek üzere hazırlanan Final Raporu 

ile beraber Teknik Delegelerce ISSF Genel Sekreterine gönderilmelidir. 

6.17  OLİMPİK TÜFEK VE TABANCA YARIŞMALARINDA FİNALLER  

6.17.1  Finaller Genel Müsabaka Prosedürleri  

6.17.1.1 Finaller için Sıralama. Her Olimpik Yarışmada programın tamamı Finaller 

için Sıralama amaçlı gerçekleştirilir (Kural 3.3.2.3 ve 3.3.4). Altı (6) 

sporcunun finale gittiği 25m erkekler çabuk atış tabanca hariç, finallere 

sıralamada en yüksek puanı alan 8 (sekiz) sporcu gidecektir. 

6.17.1.2  Başlama Pozisyonları ve Sırt Numaraları. Finallerde başlama 

pozisyonları, Finaller Başlama Listesi yayınlandığında bilgisayar tarafından 

yapılan rastgele çekiliş ile belirlenecektir. 10m ve 50m atış noktaları A-B-

C-D-E-F-G-H şeklinde etiketlenir. Yedek hedefler, R1 ve R2 olarak 

etiketlenir. 25m Kadınlar Tabanca Finallerinde hedefler A-B-C-D-E/F-G-H-

I-J şeklinde etiketlenir. 

6.17.1.3  Hazır Olma ve Başlama Zamanı. Finallere başlama zamanı, Poligon 

Amirinin ilk YARIŞMA (MATCH) atış/serileri için komut verdiği zamandır. 

Sporcular, başlama zamanından en az 30 dakika önce finaller hazırlık 

alanında hazır bulunmalıdır. Sporcu zamanında gelmezse, yarışmanın ilk 

atış serisi puanından iki (2) puan ceza düşülecektir. Sporcular, ödül 

töreninde giymeye uygun ulusal takım üniforması ve yarışma kıyafeti, 

finalleri tamamlamak için yeterli mühimmat dâhil, ekipmanları ile hazır 

bulunmadırlar. Jüri tüm finalistlerin mevcut olduğunu ve adlarının ve 

milliyetlerinin sonuç sistemi ve skor tahtaları üzerine doğru kaydedildiğini 

onaylamalıdır. Jüriler, sporcunun hazır olmasından sonra, en kısa süre 

içinde hazır bulunma periyodunda ekipman kontrollerini tamamlamalıdır. 

6.17.1.4  Geç Gelme. Hazır Bulunma zamanını takip eden 10 dakika içinde, hazırlık 

alanına gelmeyen finalist, finale giremez ve ilk elenen sporcu olarak 

kaydedilir ve final listesinde DNS (yarışmaya başlamadı) olarak gösterilir. 

Bir finalist hazır bulunmazsa, 25 metre Çabuk Atış Tabanca Erkekler 

Finalinde ilk eleme beşinci sıradan, diğer disiplinlerde yedinci sıradan 

başlar. 
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6.17.1.5  Puanlama. Sıralama puanları bir sporcuyu Finallere taşır ancak daha ileri 

götürmez. Finallerin puanlaması bu kurallara uygun olarak sıfırdan (0) 

başlar. İhlal meydana geldiğinde YARIŞMA atış/serilerinin puanına bir 

puan eksiltme veya ceza uygulanır. Sıfırın (0) altındaki puan 

kaydedilmeyecektir (örn: 3-1 puan eksiltmesi= 2, 0-1 puan eksiltmesi =0)  

6.17.1.6  10 m ve 50 m Finallerindeki Tutukluklar. Bir sporcunun bir tekli atış 

esnasında MÜSAADE EDİLİR ARIZA (kural 6.13.2) gerçekleşirse, 

sporcunun silahı değiştirme veya arızayı tamir edip atışa yeniden devam 

etmesi için maksimum bir (1) dakika süre verilecek, süre sonunda 

sporcuya atışı tekrar etmesi komutu verilecektir. Bir sporcu 3 atışlı veya 5 

atışlı serilerde bir MÜSAADE EDİLİR ARIZA beyan ederse ve arıza bir (1) 

dakika içinde tamir edilebilirse veya silah değiştirilirse o seride yapılan 

atışlar sayılacaktır ve sporcuya seriye devam etmesi için tutukluğu tamir 

için gereken süreye eşit bir ek süre verilecek ancak bu süre bir (1) dakikayı 

aşmayacaktır. 

6.17.1.7  Puan İtirazları. Atış değer veya sayısına ilişkin puan itirazlarına Finallerde 

izin verilmez. 

6.17.1.8  EST Şikâyetleri. Bir sporcu, hedefinin deneme atışları sırasında bir atışı 

kaydetmediğinden şikâyet ederse, o hedefe başka atış yapması 

istenecektir. Bu atış kaydedilirse Finaller devam edecektir. Bu atış 

kaydedilmez veya kağıt/lastik bandın ilerlemediğine dair bir şikayet olursa, 

Poligon Amiri tüm finalistlere “DUR…BOŞALT” (STOP… UNLOAD) 

komutunu verir ve tutukluk yapan hedefteki sporcu yedek bir hedefe 

geçmeli veya tutukluk yapan hedef tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Bu 

sporcu çalışan bir hedefe sahip olunca, Poligon Amiri, tüm finalistlere iki 

(2) dakika hazırlık süresi verecek ve finallerin hazırlık ve deneme süresini 

yeniden başlatacaktır. İlk Yarışma (MATCH) atış/serileri başlama 

komutlarından sonra, hedeflerin tutukluğuna dair başka şikâyet yapılamaz. 

Beklenmedik sıfır (0)’a ilişkin bir şikâyetin olması halinde, Müsabaka ve 

Sınıflandırma Jürileri yapılacak uygun işlemi belirleyecektir. 

6.17.1.9  Finaller Poligon Ekipmanı. Final poligonları, bir LCD skor tahtası sistemi, 

finalistlerin görebileceği bir kronometre ve bir mikrofon sistemiyle 

donatılmalıdır. Eğer tüm finalistler tarafından görülebilecek bir kronometre 

yoksa, kontrollü tüm zamanlar finalistler tarafından kolayca görülebilecek 

şekilde monitörlerde gösterilmelidir. Görev başındaki Jüri Üyeleri, Poligon 

Görevlileri, antrenörler ve elenen sporcular için sandalye sağlanmalıdır. 

6.17.1.10  Finaller Görevlileri. Finallerin gerçekleştirilmesi ve denetimi aşağıdaki 

personel tarafından yapılacaktır: 

a)  Poligon Amiri. ISSF A veya B lisansı olan deneyimli bir Poligon Amiri 

finalleri yürütmelidir.  

b)  Müsabaka Jürisi. Müsabaka Jürisi finallerin yürütülmesini 

denetleyecektir. Jüri Başkanı, Sorumlu Jüri Üyesi olarak kendisini veya 

bir Jüri Üyesini görevlendirmelidir.  

c)  Sınıflandırma Jürisi. Sınıflandırma Jürisinin bir üyesi, Final sonuçları 

sürecini kontrol etmek için hazır bulunmalıdır.  
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d)  Finaller İtiraz Jürisi. Jüri Başkanı ve Teknik Delege tarafından 

atanmış, Temyiz Jürisinin bir Üyesi, Sorumlu Jüri Üyesi, ve Müsabaka 

Jürisinin diğer bir Üyesi varsa Finaller sırasında yapılan itirazlara karar 

verecektir, finaller sırasında temyize izin verilmez;  

e)  Poligon Görevlisi. Deneyimli bir Poligon Görevlisi, finaller sırasında 

tutukluk iddialarını ele alarak ve emniyet için silahları kontrol ederek 

Poligon Amirine yardımcı olacaktır;  

f)  Teknik Görevli(ler). Resmi Sonuç Sağlayıcı, EST’leri hazırlamak ve 

çalıştırmak, sonuçların grafik gösterimi ve teknik sorunlarda jürilerle 

görüş alışverişinde bulunması için Teknik Görevlileri görevlendirir.  

g)  Anonsçu. ISSF veya Organizasyon Komitesi tarafından atanan bir 

görevli, Poligon Amiriyle çalışarak, finalistleri tanıtma, puanları anons 

etme ve izleyicilere bilgi vermekten sorumlu olacaktır.  

6.17.1.11  Finalistlerin Tanıtımı. Deneme Atışları veya Serilerinden sonra, tüm 

finalistler pozisyonlarını korumalı, ancak silahlarını omuzlarından aşağı 

almalı ve yüzlerini seyirciye ve Televizyon kameralarına dönmelidir. 

Anonsçu her finalistin adı, ülkesi ve hakkında kısa bilgi vererek finalistleri 

tanıtacaktır. Anonsçu ayrıca Sorumlu Jüri Üyesini ve Poligon Amirini de 

tanıtacaktır. 

6.17.1.12  Finaller Kuralları ve Prosedürleri  

a)  Kural 6.17’nin kapsamadığı tüm durumlarda ISSF Genel Teknik 

Kuralları veya her yarışmaya ilişkin Teknik Kurallar uygulanmalıdır.  

b)  Hazırlık alanında bulunmalarını müteakip Finalistlerin, Finaller başlama 

zamanından 20:00 dakika önce silahlarını ve ekipmanlarını atış 

noktalarına koymalarına müsaade edilmelidir (25m Tabanca Finalleri 

için 15 dakika). Silah kılıfları ve ekipman kutuları Oyun Alanında (FOP: 

Field of Play) bırakılmamalıdır. Sporcular daha sonra ısınma periyotları 

ve tanıtımları için hatta çağırılmak üzere hazırlık alanına dönmelidir. 

c)  Finalistler hazırlık alanlarından atış hattına çağırıldıkları zaman, 

pantolonlu ve ceket önü kapalı olacak şekilde tam giyinmiş olarak hatta 

yürüyeceklerdir. 

d)  Finalistler hatta çağırıldıktan sonra silahlarını tutabilirler, atış 

pozisyonlarını alabilirler, tutma veya nişan alma talimleri yapabilirler ve 

emniyet bayraklarını çıkartabilirler; ancak “HAZIRLIK VE DENEME 

ATIŞI ZAMANI… BAŞLA” (PREPARATION AND SIGHTING TIME… 

START) komutu veya 25M Tabanca için “HAZIRLIK BAŞLIYOR… 

ŞİMDİ” (PREPARATION BEGİNS NOW) komutuna kadar kuru tetik 

yapamazlar. 
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e)  Finallerde, kuru tetiğe sadece; Hazırlık ve Deneme atışı Zamanı, 

Pozisyon Değiştirme ve Nişan Alma Zamanı veya Hazırlık Periyodunda 

müsaade edilir; 6.17.4’e göre kuru tetik yapılan 25m Çabuk Atış 

Tabanca Finalleri bu kuralın dışındadır. Bunlar dışındaki herhangi bir 

zamanda kuru tetik, 10m ve 50m Finallerinde bir (1) puan düşürülerek, 

25m Tabanca finallerinde ise bir (1) vuruş düşürülerek cezalandırılır. 

f)  Finallerde tutma ve nişan alma talimlerine “SPORCULAR HATTA” 

(ATHLETES TO THE LINE) komutuyla sporcuların hatta 

çağırılmasından, Finallerin sonunda verilen  “DUR… BOŞALT” 

(STOP… UNLOAD) komutuna kadar müsaade edilir, tutma ve nişan 

alma talimleri tanıtım sırasında yapılamaz. 

g)  Eğer bir Finalist 10m veya 50m Finallerinde “HAZIRLIK VE DENEME 

ATIŞI ZAMANI… BAŞLA” (PREPARATION AND SIGHTING TIME… 

START” veya “DENEME ATIŞ SERİLERİ İÇİN… DOLDUR” (FOR THE 

SIGHTING SERIES… LOAD) komutlarından önce atış yaparsa 

diskalifiye edilir. 

h)  Eğer bir Finalist “HAZIRLIK VE DENEME ATIŞI ZAMANI… DUR” 

(PREPARATION AND SIGHTING TIME… STOP) veya “DEĞİŞİM VE 

NİŞAN ALMA ZAMANI… DUR) komutlarından sonra veya bir sonraki 

müsabaka serileri için “BAŞLA” (START) komutundan önce atış 

yaparsa, atış yarışma (MATCH) atışı olarak kabul edilir ve ilk yarışma 

(MATCH) atışına iki (2) puan ceza uygulanır. 

i)  Eğer bir Finalist 25m Tabanca Finallerinde seri veya atış için yeşil ışık 

yanmadan atış yaparsa, tüm seri sıfır (0) vuruş olarak puanlanır. 

j)  Eğer bir Finalist bir seride veya tek atış zamanında fazladan atış 

yaparsa, fazladan yapılan atış iptal edilir ve son düzgün atışa iki (2) 

puan ceza uygulanır. 

k)  Hazırlık ve Deneme Atışı zamanı başlayana kadar finalistlerin 

silahlarında emniyet bayrakları takılı kalmalıdır. Finallerde elenen 

sporcular silahlarını atış noktasına veya sıraya mekanizmaları açık, 

namlu poligon istikametinde olacak şekilde ve emniyet bayrağı takılı 

olarak bırakmalıdır. Poligon Görevlisi, emniyet bayraklarının takılı 

olduğundan emin olmak için, atış hattında bırakılan veya atış hattından 

çıkartılan tüm silahları kontrol etmelidir. Madalya kazananlar 

Finallerden hemen sonra silahları ile poz verebilirler, ancak hiçbir silah 

emniyet bayrağı takılmadan ve Poligon Görevlisi tarafından kontrol 

edilmeden atış hattından çıkartılamaz. 
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6.17.1.13 Madalya Kazananların Tanıtımı. Poligon Amirinin “SONUÇLAR 

NİHAİDİR” (RESULTS ARE FINAL) ilanından sonra, anonsçu aşağıdakileri 

anons ederek madalya kazananları hemen tanıtır.  

 “ALTIN MADALYA KAZANAN (ÜLKESİ)’DEN …(ADI)” 

  “GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN (ÜLKESİ)’DEN …(ADI)” 

 “BRONZ MADALYA KAZANAN (ÜLKESİ)’DEN …(ADI)” 

 
 (THE GOLD MEDAL WINNER, REPRESENTING (NATION), IS (NAME)) 

 (THE SILVER MEDAL WINNER, REPRESENTING (NATION), IS (NAME)) 

 (THE BRONZE MEDAL WINNER, REPRESENTING (NATION), IS 

(NAME)) 
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6.17.2  FİNALLER – 10m Havalı Tüfek ve Havalı Tabanca Erkekler ve 

Kadınlar, 50m Tabanca Erkekler, 50m Tüfek Yatarak Erkekler  

 NOT: Bu kuraldaki zamanlar sadece yol göstericidir. Finallerdeki 

detaylı zamanlar için ISSF Genel Merkezinden temin edilebilecek olan 

“Finaller için Komutlar ve Anonslar” dokümanına bakınız. 

a) 
FİNALLERİN 

FORMATI 

Finaller, 50m Tüfek yatarak serileri için 100 sn içinde 
veya tabanca için seri başına 150 saniye içinde yapılan 
her biri üç (3) atışlık iki (2) seriden oluşur (3+3 atış). 
Bunu 50m tüfek yatarak için 30 sn veya tabanca için 50 
sn. süre içinde komut sonrası yapılan on dört (14) tekli 
atış izler. En düşük puanlı finalistlerin elenmesi, sekizinci 
atıştan sonra başlar ve altın ve gümüş madalyalar belli 
olana kadar, her iki atış sonrası sürdürülür. Toplam, 
yirmi (20) final atışı yapılır.  

b) 
PUANLAMA 

Finallerde puanlama, ilgili hedefin on halkasının 
(ondalık) puanlamasıyla yapılır. Finallerdeki toplam 
puanlar son sıralamaları belirler(baraj atışına göre 
bozulan beraberliklerle birlikte).  
Birinci yarışma atışından önce meydana gelen ihlaller 
için puan eksiltmesi, ilk yarışma atışının puanına 
uygulanır. Diğer cezaların puan eksiltmeleri, ihlalin 
meydana geldiği atışın puanına uygulanır.  

c) 
EKİPMAN KURULUM 

SÜRESİ 
20:00dk. önce 

Sporcular veya sporcuların antrenörlerine, başlama 
zamanından 20 dakika önce silahları ve ekipmanları atış 
noktalarına yerleştirmeleri için izin verilir.  

d) 
TÜFEK ISINMA 

SÜRESİ 
16:00dk.önce 

Poligon Amiri, “SPORCULAR ATIŞ HATTINA” 
(ATHLETES TO THE LINE” ) komutunu vererek, 
başlama zamanından onaltı (16) dakika önce sporcuları 
atış yoluna çağıracaktır.  
İki (2) dakika sonra poligon amiri, “SEKİZ DAKİKALIK 
HAZIRLIK VE DENEME SÜRESİ… BAŞLA” (EIGHT 
MINUTES PREPARATION AND SIGHTING 
TIME…START) komutunu vererek birleşik hazırlık ve 
deneme süresini başlatacaktır. Finalistler bu zaman 
içinde istedikleri kadar deneme atışı yapabilirler.  
Hazırlık ve deneme süresinin bitmesinden 30 saniye 
önce, Poligon Amiri “30 SANİYE” (30 SECONDS) 
komutunu verecektir. Sekiz (8) dakika sonra, Poligon 
Amiri (DUR… BOŞALT) (STOP… UNLOAD) komutunu 
verecektir. Deneme atışları sırasında hiçbir puan anonsu 
yapılmaz. “DUR… BOŞALT” komutundan sonra 
finalistler, tanıtım için tüfeklerini boşaltmalı ve emniyet 
bayraklarını takmalıdır. Bir Poligon Görevlisi, emniyet 
bayrağı takılı olarak silah mekanizmalarının açık 
olduğunu onaylamalıdır. Tanıtım sırasında sporcular 
pozisyonlarını koruyabilir, ama silahlarını omuzlarından 
indirmeli ve tanıtım için yüzlerini izleyiciye ve TV 
kamerasına dönmelidirler. Tüm finalistlerin tanıtımı 
bitene kadar, tüm sporcuların silahları omuzlarından 
aşağı alınmış durumda olmalıdır. 
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e) 
TABANCA ISINMA 

SÜRESİ 
13:00 dk.önce 

Poligon Amiri, “SPORCULAR ATIŞ HATTINA” 
(ATHLETES TO THE LINE) komutunu vererek, başlama 
zamanından onüç (13) dakika önce sporcuları atış 
yoluna çağıracaktır.  
İki (2) dakika sonra Poligon Amiri, “BEŞ DAKİKALIK 
HAZIRLIK VE DENEME SÜRESİ…  BAŞLA” (FIVE 
MINUTES PREPARATION AND SIGHTING 
TIME…START) komutunu vererek birleşik hazırlık ve 
deneme süresini başlatacaktır. Finalistler bu zaman 
içinde istedikleri kadar deneme atışı yapabilirler.  
Hazırlık ve deneme süresinin bitmesinden 30 saniye 
önce, Poligon Amiri “30 SANİYE” komutunu verecektir.  
Beş (5) dakika sonra, Poligon Amiri (DUR…  BOŞALT) 
(STOP..UNLOAD) komutunu verecektir.  
Deneme atışları sırasında hiçbir puan anonsu yapılmaz. 
DUR… BOŞALT komutlarından sonra finalistler, 
tabancalarını boşaltmalı, emniyet bayraklarını takmalı ve 
sıraya koymalı ve tanıtım için yüzlerini izleyiciye 
dönmelidirler. Bir Poligon Görevlisi, emniyet bayrağı 
takılı olarak silah mekanizmalarının açık olduğunu 
onaylamalıdır.  

f) FİNALİSTLERİN 
TANITIMI 

5:00dk.önce 

Finalistlerin silahları kontrol edildikten sonra, anonsçu 
Kural 6.17.1.11’e göre sporcuları, Poligon Amirini ve 
Sorumlu Jüri Üyesini tanıtacaktır.  

g) 
FİNAL DENEME 

SÜRESİ 

Tanıtımdan hemen sonra, Poligon Amiri, 
“POZİSYONLARINIZI ALIN” (TAKE YOUR POSITIONS) 
komutunu verecektir. Hedefler ve skorboard yarışma 
atışları için hazırlanmalıdır. 60 sn. sonra Poligon Amiri 
ilk yarışma serisi için komutları vermeye başlayacaktır. 

h) 
1. YARIŞMA 
AŞAMASI 
2 X 3 Atış 

Süre limiti: her seri 
için 150sn. 

 
Müsabaka atışı 0:00 

dakikada başlar. 

Poligon Amiri “İLK YARIŞMA SERİSİ İÇİN… DOLDUR” 
(FOR THE FIRST COMPETITION SERIES… LOAD) 
komutunu verecektir. 5 sn. sonra, Poligon Amiri, 
“BAŞLA” (START) komutunu verecektir.  
Finalistlerin üç (3) atış yapmak için 150 sn. süresi 
olacaktır. 150. saniyede (veya yatarak 100 sn.) veya üç 
atış bittikten sonra, Poligon Amiri “DUR” (STOP) 
komutunu verecektir. “DUR” komutundan hemen sonra 
anonsçu sporcuların mevcut sıralamasına ve dikkate 
değer skorlara 15-20 saniye ayıracaktır. Bireysel atış 
puanları anons edilmez. Anonsçunun bitirmesinden 
hemen sonra, Poligon Amiri“SONRAKİ ATIŞ SERİLERİ 
İÇİN… DOLDUR” komutunu verecektir. 5 saniye sonra 
Poligon Amiri “BAŞLA” (START) komutunu verecektir. 
150. Saniyede (yatarak atışta 100 sn.) veya tüm 
sporcular üç (3) atış yaptıktan sonra Poligon Amiri 
“DUR” (STOP) komutunu verecektir. Anonsçu sporcular 
ve atışları hakkında tekrar yorum yapacak, ve tek 
atışların başlayacağını, her iki atıştan sonra en düşük 
sıradaki finalistin eleneceğini açıklayacaktır;   

i) 
2. YARIŞMA 
AŞAMASI 

TEKLİ ATIŞLAR 
 

Anonsçunun bitirmesinden hemen sonra Poligon Amiri 
“SONRAKİ YARIŞMA ATIŞI İÇİN DOLDUR” “FOR THE 
NEXT COMPETITION SHOT, LOAD.“ komutunu 
verecektir. 5 sn. sonra Poligon Amiri BAŞLA (START) 
komutunu verecektir.  
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14 x 1 atış 
Süre limiti: her atış 
için 50 sn. (yatarak 

için 30 sn.) 

Finalistlerin her atış için 50 sn. (yatarak 30 sn.) süresi 
olacaktır. 50. saniyede (yatarak 30 sn.) Poligon Amiri, 
DUR (STOP) komutunu verecektir ve anonsçu, finalistler 
ve puanları hakkında yorum yapacaktır.  
Anonsçunun bitirmesinden hemen sonra Poligon Amiri 
“SONRAKİ YARIŞMA ATIŞI İÇİN DOLDUR” “FOR THE 
NEXT COMPETITION SHOT, LOAD.“ komutunu 
verecektir.  
5 sn. sonra Poligon Amiri BAŞLA (START) komutunu 
verecektir. Bu dizi, yapılan 14 tekli atış dâhil toplamda 
20 atış sonuna kadar yenilenecektir. 20. Atışın sonunda 
Poligon Amiri “DUR… BOŞALT” (STOP… UNLOAD) 
komutunu verecektir.  
Bir Poligon Görevlisi, emniyet bayrağı takılı olarak silah 
mekanizmalarının açık olduğunu onaylamalıdır.  

j) 
ELEMELER 

Tüm finalistler sekiz (8) atış yaptıktan sonra, en düşük 
sıralamadaki sporcu elenir (8. Sıra). En düşük sıralanan 
finalistler aşağıdaki gibi elenmeye devam edecektir.  
10 atıştan sonra- 7. sıra  
12 atıştan sonra- 6. Sıra  
14 atıştan sonra- 5. sıra  
16 atıştan sonra- 4. sıra  
18 atış sonra- 3. Sıra (bronz madalya alan belli olur)  
20 atış sonra-1. ve 2. Sıralar. (altın ve gümüş madalya 
kazananlar belli olur) 

k) 
BERABERLİKLERİN 

BOZULMASI 

Elenecek en düşük sıralamalı sporcu için bir beraberlik 
durumu söz konusuysa, berabere kalan sporcular, 
beraberlik bozulana kadar, tekli beraberlik bozma atışı 
yapacaktır.  
Beraberlik bozma atışı için, Poligon Amiri, berabere 
kalan sporcuların soyadlarını anons edecek ve normal 
atış prosedürüyle beraberlik bozma atışlarını yapmaları 
için komut verecektir. Beraberlik bozulana kadar, 
anonsçu bildirimde bulunmayacaktır.  

l) 
FİNALLERİN 

TAMAMLANMASI 

Kalan iki (2) finalist 20. Atışlarını yaptıktan sonra ve 
beraberlik ve itiraz yoksa Poligon Amiri “SONUÇLAR 
NİHAİ” (RESULTS ARE FINAL) beyanında bulunacaktır.  
Anonsçu, hemen altın, gümüş ve bronz madalya 
kazananları tanıtacaktır. (Kural 6.17.1.13).  

 

6.17.3  FİNALLER - 50M Tüfek 3 Pozisyon Erkekler ve Kadınlar  

a) 
FİNALLER 
FORMATI 

Finaller, her konumda sırasıyla çök pozisyonu, 
yatarak ve ayakta yapılan 15 YARIŞMA atışından 
oluşur. Finaller, seri başına 200 saniye süre limitli 3x5 
atış çök pozisyonu ile başlar. Yedi (7) dakikalık 
pozisyon değiştirme ve deneme süresinden sonra, 
finalistler, seri başına 150 sn.’lik sure limiti içinde 3x5 
yatarak atış yaparlar. Dokuz (9) dakikalık pozisyon 
değiştirme ve deneme süresinden sonra finalistler seri 
başına 250 sn. içinde 2x5 ayakta atış yaparlar.  
En düşük sırayı alan 2 finalist, ayakta 10 (2x5 ) atıştan 
sonra elenir. Finaller, altın madalya kazananın 
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belirleneceği son atışı yapacak iki sporcu kalana 
kadar her atıştan sonra en düşük sıralı sporcunun 
elendiği, her biri 50 sn.lik ayakta beşli (5) atışla devam 
eder. Toplamda 45 final atışı vardır.  

b) 
PUANLAMA 

Puanlama, ilgili hedefin on halkasının (ondalık) 
puanlamasıyla yapılır. Finallerdeki toplam puanlar, 
baraj atışına göre bozulan beraberliklerle birlikte, son 
sıralamaları belirler.  
Birinci yarışma atışından önce meydana gelen ihlaller 
için puan eksiltmesi, ilk yarışma atışının puanına 
uygulanır. Diğer cezaların puan eksiltmeleri, ihlalin 
meydana geldiği atışın puanına uygulanır.  

c) 
EKİPMAN 
KURULUM 

(yerleştirme) 
SÜRESİ 

20:00 dk.önce 

Sporcular veya sporcuların antrenörlerine, ekipman ve 
tüfekleri başlama süresinden en az 20 dk. önce atış 
noktalarına yerleştirmeleri için izin verilmelidir. 
Pozisyon değişikliklerini yapmak için gereken tüm 
silah aksesuarları ve ekipmanlar, finaller sırasında 
sporcunun atış noktasında kalan (maksimum boyutlu) 
bir tekli kutunun içinde tutulmalıdır. 

d) 
HAZIRLIK VE 

DENEME 
ÇÖK POZİSYONU 

13:00 dk. önce 

Poligon Amiri, “SPORCULAR ATIŞ HATTINA” 
(ATHLETES TO THE LINE” ) komutunu vererek, 
başlama zamanından onüç (13) dakika önce 
finalistleri atış yoluna çağıracaktır. Atış hattına 
çağrıldıktan sonra finalistler, tüfeklerini taşıyabilir, çök 
pozisyonuna geçebilir ve tutma veya nişan alma 
talimleri yapabilir ancak emniyet bayraklarını 
çıkaramaz, kuru tetik yapamaz.  
İki (2) dakika sonra Poligon Amiri, birleşik hazırlık ve 
deneme süresini, “BEŞ DAKİKALIK HAZIRLIK VE 
DENEME SÜRESİ… BAŞLA” (FIVE MINUTES 
PREPARATION AND SIGHTING TIME…  START) 
komutuyla başlatacaktır.  
Bu komuttan sonra finalistler emniyet bayraklarını 
çıkarabilir, kuru tetik yapabilir ve sınırsız deneme atışı 
yapabilir.  
Hazırlık ve deneme süresinin bitmesinden önceki 30. 
sn’de, Poligon Amiri “30 SANİYE” komutunu 
verecektir. Beş (5) dakika sonra, Poligon Amiri, 
“DUR… BOŞALT” (STOP… UNLOAD) komutunu 
verecektir. Deneme atışları sırasında hiçbir puan 
anonsu yapılmaz. DUR BOŞALT komutundan sonra 
finalistler, tüfeklerini boşaltmalı ve finalistlerin tanıtımı 
için emniyet bayraklarını takmalıdırlar. Bir Poligon 
Görevlisi, tüfek mekanizmalarının açık ve emniyet 
bayraklarının takılı olduğunu onaylamalıdır. Sporcular 
3 pozisyon Finaller tanıtımı için pozisyonlarında 
kalabilirler, ama silahlarını omuzlarından indirmeli ve 
yüzlerini izleyicilere ve tanıtımları çeken TV 
kamerasına dönmelidirler. 

e) 
FİNALİSTLERİN 

Finalistlerin tüfekleri kontrol edildikten sonra, anonsçu, 
Kural 6.18.1.9’a göre finalistleri, Sorumlu Jüri Üyesini 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -302- 

 

TANITIMI 
2:00 dk. önce 

ve Poligon Amirini tanıtacaktır. Tüm finalistlerin 
tüfekleri, tüm finalistlerin tanıtımı bitinceye kadar 
omuzlarından aşağıda tutulmalıdır. 

f) 
ÇÖK POZİSYONU 
YARIŞMA ATIŞI 

3 x 5- atış serileri 
Süre limiti: her seri 

için 200sn. 
Müsabaka atışı 0:00 

dk.dan başlar. 

 

Tanıtımdan hemen sonra Poligon Amiri “POZİSYON 
AL” (TAKE YOUR POSITIONS) ve 60 sn. 
duraklamadan sonra “İLK YARIŞMA SERİSİ İÇİN 
DOLDUR” (FOR THE FIRST COMPETITION 
SERIES…LOAD) komutlarını verecektir. 5 sn. sonra, 
Poligon Amiri, “BAŞLA” (START) komutunu 
verecektir. Finalistlerin çök pozisyonunda her beş (5) 
atışlık seri  için 200 sn. süresi olacaktır.  
200. sn.’de veya tüm finalistler beş (5) atışı yaptıktan 
sonra Poligon Amiri “DUR” (STOP) komutunu 
verecektir. DUR komutundan hemen sonra, anonsçu, 
sporcuların güncel sıralaması ve dikkate değer 
puanları 15-20 sn. bildirecektir. Ferdi atış puanları 
anons edilmez. Anonsçu bitirdikten sonra, Poligon 
Amiri, “SONRAKİ MÜSABAKA SERİLERİ İÇİN 
DOLDUR” (FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, 
LOAD) komutunu verecektir. Beş (5) sn. sonra, 
Poligon Amiri BAŞLA (START) komutunu verecektir. 
200. sn.’de veya tüm finalistler beş (5) atışı yaptıktan 
sonra Poligon Amiri “DUR” (STOP) komutunu 
verecektir. DUR komutundan hemen sonra, anonsçu, 
sporcuların güncel sıralaması ve dikkate değer 
puanları 15-20 sn. bildirecektir. Anonsçu bitirdikten 
sonra, Poligon Amiri, “SONRAKİ YARIŞMA SERİLERİ 
İÇİN DOLDUR” (FOR THE NEXT COMPETITION 
SERIES, LOAD) komutunu verecektir. Beş (5) sn. 
sonra, Poligon Amiri BAŞLA (START) komutunu 
verecektir. 200. sn.’de veya tüm finalistler beş (5) atışı 
yaptıktan sonra, Poligon Amiri “DUR BOŞALT” 
(STOP… UNLOAD) komutunu verecektir. Bir Poligon 
Görevlisi, tüfek mekanizmalarının açık ve emniyet 
bayraklarının takılı olduğunu onaylamalıdır. 

g) 
POZİSYON 

DEĞİŞTİRME VE 
DENEME YATARAK 

POZİSYONU 
7:00 Dakika 

“DUR… BOŞALT” komutundan sonra Poligon Amiri 
“YEDİ DAKİKALIK POZİSYON DEĞİŞTİRME VE 
DENEME SÜRESİ… BAŞLA” (SEVEN MINUTES 
CHANGEOVER AND SIGHTING TIME…START) 
komutunu vererek birleşik Pozisyon Değiştirme ve 
Deneme süresini başlatmalıdır. Bu komuttan sonra, 
finalistler, tüfeklerini yatarak pozisyonuna hazırlamak, 
yatarak pozisyonuna geçmek, emniyet bayraklarını 
çıkarmak, kuru tetik ve sınırsız deneme atış yapmak 
üzere taşıyabilirler.  
Pozisyon değiştirme başladıktan sonra, anonsçu, 
finalistlerin çök pozisyonu sonrası sıralama ve 
puanlarını bildirecektir. Pozisyon değiştirme ve 
deneme süresinin bitmesinden önceki 30. Saniyede, 
Poligon Amiri “30 SANİYE” (30 SECONDS) komutunu 
verecektir. Yedi (7) dakika sonra, Poligon Amiri, 
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“DUR” (STOP) komutunu verecektir. Bunu, Teknik 
Görevlilerin yarışma atışı için hedefleri ayarladıkları 
30 sn. duraklama izleyecektir.  
 

h) 
YATARAK 

POZİSYONU 
YARIŞMA ATIŞI 
3 X 5-atış serileri 

Süre limiti: her seri 
için 150 sn. 

 
30 sn. sonra, Poligon Amiri, “SONRAKİ MÜSABAKA 
SERİLERİ İÇİN DOLDUR” (FOR THE NEXT 
COMPETITION SERIES, LOAD) komutunu 
verecektir. Beş (5) sn. Sonra, Poligon Amiri BAŞLA 
(START) komutunu verecektir. Finalistlerin yatarak 
beş (5) atışlık yarışma serisi için 150 sn. süresi 
olacaktır. Aynı komut prosedürü ve duyuru dizisi, 
finalistler yatarak pozisyonunda 3x5 atışı 
tamamlayana kadar devam edecektir. Üçüncü serinin 
sonunda, Poligon Amiri “DUR BOŞALT” (STOP… 
UNLOAD) komutunu verecektir. Bir Poligon Görevlisi, 
tüfek mekanizmalarının açık ve emniyet bayraklarının 
takılı olduğunu onaylamalıdır. 
 

i) 
POZİSYON 

DEĞİŞTİRME VE 
DENEME AYAKTA 

POZİSYONU 
9:00 DAKİKA 

 
“DUR… BOŞALT” komutundan sonra Poligon Amiri 
“DOKUZ DAKİKALIK POZİSYON DEĞİŞTİRME VE 
DENEME SÜRESİ… BAŞLA” (NINE MINUTES 
CHANGEOVER AND SIGHTING TIME…START) 
komutunu vererek birleşik Pozisyon Değiştirme ve 
Deneme süresini başlatmalıdır. Bu komuttan sonra, 
finalistler, tüfeklerini taşıyabilirler, yatarak 
pozisyonuna hazırlayabilirler, yatarak pozisyonuna 
geçebilirler, emniyet bayraklarını çıkarabilirler, kuru 
tetik ve sınırsız deneme atışı yapabilirler. Pozisyon 
değiştirme başladıktan sonra, anonsçu, çökme ve 
yatarak pozisyonları sonrası finalistlerin sıralama ve 
puanlarını bildirecektir.  
Pozisyon değiştirme ve deneme süresinin 
bitmesinden önceki 30. Saniyede, Poligon Amiri “30 
SANİYE” komutunu verecektir.  
Dokuz (9) dakika sonra, Poligon Amiri, “DUR” (STOP) 
komutunu verecektir. Bunu, Teknik Görevlilerin 
yarışma atışı için hedefleri ayarladıkları 30 sn. 
duraklama izleyecektir.  
 
 
 

j) 
AYAKTA 

POZİSYONU 
YARIŞMA ATIŞI 
2 X 5 atış serileri 

5 X 1 atış 
Süre limiti: 

her 5 atışlık seri 

30 sn. sonra, Poligon Amiri, “SONRAKİ YARIŞMA 
SERİLERİ İÇİN DOLDUR” (“FOR THE NEXT 
COMPETITION SERIES, LOAD.“) komutunu 
verecektir. Beş (5) sn. sonra, Poligon Amiri BAŞLA 
(START) komutunu verecektir.  
Finalistlerin beş (5) atış yapmak için 250 sn. süresi 
olacaktır.  
Aynı komut prosedürü ve duyuru dizisi, finalistler 
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için 250 sn. 
her tek atış için 50 

sn. 

ayakta pozisyonunda iki (2), 5 (beş) atışlık seriyi 
tamamlayana kadar devam edecektir.  
Poligon Amiri ikinci seriler için DUR komutunu 
verdikten sonra 7. ve 8. Sıradaki finalistler elenir. 
Anonsçu, sonuçları ve elenen sporcuları tanıtacaktır.  
Anonsçu bitirdikten sonra, Poligon Amiri “SONRAKİ 
YARIŞMA ATIŞI İÇİN DOLDUR (FOR THE NEXT 
COMPETITION SHOT, LOAD) komutunu verecektir.  
Beş (5) saniye sonra Poligon Amiri BAŞLA (START) 
komutunu verecektir.  
Finalistlerin tek atış yapmak için 50 sn. süresi 
olacaktır. Atış süresinin geri sayımı hakkında 
sporcuları bilgilendirme devam etmelidir.  
50. sn.de veya tüm finalistler bir atış yaptıktan sonra, 
Poligon Amiri DUR (STOP) komutunu verecektir. 
Anonsçu sonuçları ve elenen sporcuyu tanıtacaktır.  
Altın ve gümüş madalya kazananların belli olduğu son 
atışa kadar Poligon Amiri ve anonsçu bu komut ve 
anons dizisini sürdürecektir.  

k) 
ELEMELER 

İkinci ayakta pozisyon serisinden sonra (toplam 40 
atış, 7. ve 8. Sıralar) iki en düşük sıralamalı finalist 
elenir. Aşağıdaki gibi her tekli beş atıştan sonra diğer 
en düşük sıralamalı sporcu elenir.  
41 atıştan sonra– 6. Sıra  
42 atıştan sonra– 5. Sıra  
43 atıştan sonra– 4. Sıra  
44 atıştan sonra– 3. Sıra (bronz madalya alan belli 
olur)  
45 atıştan sonra- 1. ve 2. Sıra (altın ve gümüş 
madalya alan belli olur)  
 

l) 
BERABERLİKLERİN 

BOZULMASI 

Elenecek en düşük sıralamalı sporcu için bir 
beraberlik durumu söz konusuysa, berabere kalan 
sporcular, beraberlik bozulana kadar, ek beraberlik 
bozma atışı yapacaktır.  
Beraberlik bozma atışı için, Poligon Amiri, berabere 
kalan sporcuların soyadlarını anons edecek ve normal 
atış prosedürüyle beraberlik bozma atışlarını 
yapmaları için komut verecektir. Beraberlik bozulana 
kadar, anonsçu bildirimde bulunmayacaktır. 
 

m) 
FİNALLERİN 

TAMAMLANMASI 

İki (2) kalan finalist, son atışlarını yaptıktan sonra ve 
beraberlik ve itiraz yoksa Poligon Amiri “SONUÇLAR 
NİHAİ” (RESULTS ARE FINAL) şeklinde duyuracaktır.  
Anonsçu, hemen altın, gümüş ve bronz madalya 
kazananları tanıtacaktır. (Kural 6.17.1.13).  

n) 
POZİSYON 

DEĞİŞTİRME 

Pozisyon değiştirme ve deneme süresi için Poligon 
Amiri BAŞLA komutunu verene kadar sporcular, 
pozisyon değiştirmeye başlayamaz. İlk ihlalde uyarı 
verilecektir. Sonraki serilerin ilk atışı için uygulanan iki 
puanlık ceza ikinci ihlal için verilecektir.  
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6.17.4  FİNALLER – 25m Çabuk Atış Tabanca Erkekler  

 

a) 
FİNALLERİN 

FORMATI 

25m Çabuk Atış Erkekler finalleri, dördüncü seriden 
başlayıp altın ve gümüş madalyaların belirlendiği 
sekizinci seriye kadar en düşük sıralamalı finalistlerin 
elendiği, vuruş ve kayıp puanlamalı, sekiz (8)  5-atışlı 4 
sn.lik seriden oluşur.  
 

b) 
HEDEFLER 

Beş (5) adet 25 m EST’nin üç (3) grubu kullanılır. Her 
gruba iki finalist verilir. Her grup için 1.50m x 1.50m atış 
istasyonu (atış noktası) kullanılır. Kural 6.4.11.7’de 
belirtildiği gibi sporcular, atış istasyonunun sol veya sağ 
kenarını belirten hatta en az bir (1) ayak değecek 
şekilde atış istasyonunun sol ve sağ kenarında 
pozisyonlarını almalıdır.  
 

c) 
PUANLAMA 

Finallerdeki puanlama vuruş veya kayıptır (sıfır); her 
vuruş bir (1) puan sayılır, her kayıp sıfır (0) puan sayılır. 
Vuruş bölgesinin boyutu, 25 m çabuk atış tabanca 
hedefi üzerindeki 9.7 bölgesi içindedir.  
Finallerdeki toplam puanlar (toplam vuruş sayısı), baraj 
atış puanlarına göre bozulan beraberliklerle beraber 
final sıralamalarını belirler. 
 
 

d) 
HAZIR BULUNMA 

ZAMANI 
30:00 ve 15:00 

dk.önce 

Sporcular ekipmanları ve yarışma kıyafetleriyle başlama 
süresinden 30 dakika önce hazır bulunmalıdır. Jüri 
sporcuların gelmesinden sonra en kısa sürede ekipman 
kontrollerini tamamlamalıdır. Sporcular veya sporcuların 
antrenörlerine, ekipman ve tabancalarını başlama 
süresinden 15 dk. önce atış noktalarına yerleştirmeleri 
için izin verilmelidir. Sporcu ekipmanı bir arıza yapan 
tabanca yerine kullanılabilecek bir yedek tabancayı 
(emniyet bayrağı takılı olmalıdır) içerebilir.  
 
 
 

e) 
HATTA ÇAĞIRMA 

HAZIRLIK 
PERİYODU VE 

DENEME 
ATIŞLARI 

10:00dk. Önce 

Poligon Amiri, başlama zamanından (10) dakika önce 
“SPORCULAR ATIŞ HATTINA “ (ATHLETES TO THE 
LINE) komutunu verecektir. Bir (1) dakika sonra Poligon 
Amiri “HAZIRLIK BAŞLIYOR… ŞİMDİ” 
(PREPARATION BEGINS NOW) komutunu vererek 2 
dakikalık hazırlık periyodunu başlatacaktır. 
İki (2) dakika sonra, Poligon Amiri “HAZIRLIĞIN SONU” 
(END OF PREPARATION) komutunu verecektir. 
Deneme serileri, dört (4) saniye içindeki beş (5) atıştan 
oluşur. Hazırlık döneminden hemen sonra, Poligon 
Amiri, “DENEME SERİSİ İÇİN DOLDUR” (FOR THE 
SIGHTING SERIES, LOAD) komutunu verecektir. 
DOLDUR komutundan 30 sn. sonra, Poligon Amiri (1. 
SPORCUNUN SOYADINI, 3. SPORCUNUN 
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SOYADINI, 5. SPORCUNUN SOYADINI) belirterek her 
gruptaki ilk (soldaki) sporcuları çağıracaktır. Sporcuların 
adları anons edildikten sonra, şarjörlerini tabancalarına 
takarak atışa hazırlanabilirler.  
1. 3. ve 5. Finalistlerin adlarını çağırdıktan 15 sn. sonra, 
Poligon Amiri DİKKAT (ATTENTION) komutunu 
verecektir ve kırmızı ışıkları açacaktır. Bu sporcular, 
tabancalarını hazır konuma getirmelidir (Kural 8.7.2). 
Yedi (7) saniye sonra yeşil ışıklar yanacaktır. Dört (4) 
sn. atış süresinden sonra, kırmızı ışıklar 10-14 sn 
(hedefler sonraki seriye hazırlanırken) yanacaktır. Bu 
10-14 sn.lik süre boyunca, sporcular kendi monitörlerine 
bakabilir. Teknik Görevli hedeflerin hazır olduğunu 
işaret ettikten sonra, Poligon Amiri (2. SPORCUNUN 
SOYADINI, 4. SPORCUNUN SOYADINI, 6. 
SPORCUNUN SOYADINI) anons edecektir. 
Sporcuların adları anons edildikten sonra, şarjörlerini 
tabancalarına takarak atışa hazırlanabilirler. Onbeş 15 
sn. sonra, Poligon Amiri DİKKAT (ATTENTION) 
komutunu verecektir ve bu seri için zamanlama 
prosedürü çalışacaktır. Dört (4) sn. atış süresinden 
sonra, kırmızı ışıklar 10-14 sn. (hedefler sonraki seriye 
hazırlanırken) yanacaktır. Bu 10-14 sn.lik süre boyunca, 
sporcular kendi monitörlerine bakabilir.  
Deneme atışları sırasında hiçbir anons yapılmaz. Tüm 
finalistler deneme serisini tamamladıktan sonra, 
tüfeklerini boşaltmalı, emniyet bayraklarını takmalı ve 
sıraya koymalı ve tanıtım için yüzlerini izleyiciye 
dönmelidirler. Bir Poligon Görevlisi, silah 
mekanizmalarının açık ve emniyet bayrağının takılı 
olduğunu onaylamalıdır.  

f) 
FİNALİSTLERİN 

TANITIMI 
4:45dk. Önce 

Finalistlerin silahları kontrol edildikten sonra, anonsçu, 
kural 6.17.1.11’e göre Sporcuları, Sorumlu Jüri Üyesi ve 
Poligon Amirini tanıtacaktır.  

g) 
KOMUTLAR VE 

ATIŞ İÇİN 
DETAYLI 

PROSEDÜR 
Müsabaka atışı 
0:00 dakikada 

başlar 

Her final serisi, dört (4) sn. içindeki beş (5) atıştan 
oluşur. Her seri için, müsabakada kalan tüm finalistler 
ayrı ayrı ve sıralı olarak atış yapacaktır. Tüm seriler için 
atış sırası soldan sağadır. Tanıtımdan hemen sonra, 
Poligon Amiri POZİSYONLARINIZI ALIN” (TAKE YOUR 
POSITIONS) komutunu verecektir. Tanıtımdan 15 sn. 
sonra, Poligon Amiri DOLDUR komutunu verecektir. 
DOLDUR komutundan sonra, sporcuların iki (2) şarjörü 
doldurmaları için bir (1) dakikaları olacaktır. (Kural 
8.7.6.2 d finallerde uygulanmaz). Birinci yarışma 
serisinin başlamasından önce sadece bir (1) DOLDUR 
komutu verilir. Tüm finaller boyunca, sporcular 
gerektikçe şarjörlerini doldurmaya devam edebilir. 
DOLDUR komutundan sonra, 5’li hedef grubundaki bir 
diğer sporcunun atış yapması anı hariç, diğer sporcular 
nişan alma egzersizi, silahı kaldırma veya kuru tetik 
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yapabilirler. Bu süre esnasında, 5’li gruptaki sağdaki 
sporcu hazırlamak için tabancasını eline alabilir ancak 
nişan alma egzersizi, silahı kaldırma veya kuru tetik 
yapamaz. Soldaki sporcu ateş ettikten sonra, 
tabancasını yere koymalı ve atış istasyonunun arkasına 
gitmelidir veya sağdaki sporcu serisini tamamlamak için 
atış yaparken hareket etmemelidir.  
DOLDUR komutundan bir (1) dakika sonra, Poligon 
Amiri (1. SPORCUNUN SOYADINI) belirterek ilk 
sporcuyu çağıracaktır. Sporcunun adı anons edildikten 
sonra, atışa hazırlanmak için şarjörü tabancasına 
takabilir. Birinci sporcunun adını çağırdıktan 15 sn. 
sonra, Poligon Görevlisi DİKKAT komutunu verecektir 
ve kırmızı ışıkları açacaktır. Birinci sporcu tabancasını 
HAZIR konuma getirmelidir. Yedi (7) saniyelik erteleme 
sonrası yeşil ışıklar yanacaktır. Dört (4) sn.lik atış 
süresinden sonra kırmızı ışıklar 10-14 sn. (hedeflerin 
hazırlık süresi) yanacaktır. Bu 10-14 sn.lik süre 
esnasında Poligon Amiri, serilerin puanlarını 
bildirecektir (örn. 4 VURUŞ).İlk sporcunun puanı anons 
edildikten ve Teknik Görevli hedeflerin hazır olduğunu 
işaret ettikten hemen sonra Poligon Amiri (2. 
SPORCUNUN SOYADINI) belirterek ikinci sporcuyu 
çağıracaktır. 15 sn. sonra DİKKAT komutu verilecektir 
ve bu seri için zamanlama prosedürü ilerleyecektir. Bu 
seriden sonra, Poligon Amiri, puanı bildirecektir. 
Müsabakada kalan tüm sporcular, o seri için atışını 
yapana kadar diğer sporcular atışa sıralı olarak devam 
edecektir. Tüm sporcular bir (1) seriyi tamamladıktan 
sonra bir 15-20 sn.lik duraklama olacaktır. Bu 
duraklama sırasında, Anonsçu, elenenleri, en iyi 
puanları, sporcuların güncel sıralamasını belirtecektir. 
İkinci seri için, Poligon Amiri (1. SPORCUNUN 
SOYADINI) anons edecektir ve bu prosedür dört (4) seri 
için tüm finalistler atış yapana kadar sürecektir.  

h) 
ELEMELER 

Tüm finalistler dört (4) seriyi tamamladıktan sonra, en 
düşük sıralamadaki sporcu elenir (6. Sıra). En düşük 
sıralanan diğer sporcu aşağıdaki gibi her seriden sonra 
elenir.  
5. seriden sonra- 5. sıra  
6. seriden sonra- 4. Sıra  
7.seriden sonra- 3. Sıra ( bronz madalya alan belli olur)  
8.seriden sonra- 1. ve 2. Sıralar (altın ve gümüş 
madalya kazananlar belli olur)  
 

i) 
BERABERLİK 
BOZULMASI 

Elenecek en düşük sıralamalı sporcu için bir beraberlik 
varsa, berabere kalan sporcular, beraberlik bozulana 
kadar ek dört (4) saniyelik beraberlik bozma serisi atışı 
yapacaktır. Tüm beraberlik bozma serilerinde soldaki 
sporcu başlar.  
Beraberlik bozma serileri için, Poligon Amiri 
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(1.SPORCUNUN SOYADINI) belirterek berabere kalan 
birinci sporcunun adını hemen çağıracaktır ve normal 
atış prosedürü uygulanacaktır. Anonsçu beraberlik 
bozulana kadar bildirimde bulunmayacaktır.  
 

j) 
FİNALLERİN 

TAMAMLANMASI 

Kalan iki (2) finalist sekizinci seri atışını yaptıktan sonra 
ve beraberlik ve itiraz yoksa Poligon Amiri “SONUÇLAR 
NİHAİ” (RESULTS ARE FINAL) şeklinde duyuracaktır.  
Anonsçu, hemen altın, gümüş ve bronz madalya 
kazananları tanıtacaktır (Kural 6.17.1.13).  
Bir finalist veya antrenörü, atış hattından bir tabancayı 
çıkarmadan önce, Poligon Görevlisi, tabancanın 
mekanizmasının açık, emniyet bayrağının takılı, 
şarjörünün çıkmış ve şarjörünün boş olduğundan emin 
olmak için kontrol yapacaktır. Atış hattından 
çıkarılmadan önce tabancalar kutusuna konmalıdır. 
  

k) 
GEÇ ATIŞLAR 

Bir Sporcu, geç atış yaparsa veya süre içinde tüm beş 
(5) hedefe atış yapmazsa, her zamanı geçen veya 
yapılmayan atış için bir (1) puan eksiltmesi o serinin 
puanından yapılacaktır. Bu atış(lar) “OT” ile 
gösterilmelidir.  
 

l) 
HAZIR 

POZİSYONU 
(8.7.2,8.7.3) 

Jüri bir sporcunun kolunu çok hızlı kaldırdığını veya 
yeterince indirmediğini belirlerse, sporcu o seriden iki 
(2) puan eksiltmesiyle cezalandırılır (yeşil kart) 
Finallerde uyarı verilmeyecektir. Tekrarlama 
durumunda, sporcu diskalifiye edilir (kırmızı kart). Bir 
ceza veya diskalifiye uygulamadan önce hazır 
pozisyonu ihlaline karar vermek için en az iki yarışma 
jürisi, sporcunun kolunu çok hızlı kaldırdığını gösteren 
bir işaret (örn. bayrak kaldırma gibi) vermelidir.  
 
 

m) 
ARIZALAR 

(8.9) 

Deneme serileri sırasında arıza iddia edilemez veya 
yeniden atış yapılamaz. Bir yarışma serisi sırasında bir 
arıza oluşursa, bir Poligon Görevlisi, arızanın 
MÜSAADE EDİLİR ve MÜSAADE EDİLMEYEN olup 
olmadığını belirlemelidir. Arıza MÜSAADE EDİLİR ise, 
sporcu seriyi tekrar eder ve tekrar edilen serinin puanını 
alır. Sporcunun tekrar atış serilerine hazır olmak için 15 
sn.si vardır. Başka bir arıza için, yeniden atışa izin 
verilmez ve görülen vuruşlar sayılır.  
Arıza MÜSAADE EDİLMEYEN ise, iki (2) puanlık ceza 
o serinin puanından düşülür. 
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6.17.5  FİNALLER – 25m Tabanca Bayanlar  

a) 
FİNALLERİN 

FORMATI 

25m Tabanca Bayanlar Finalleri, bir yarı final ve iki (2) 
madalya karşılaşması olmak üzere iki aşamadan 
oluşur. Tüm puanlama vuruş - kayıp şeklindedir. Yarı 
finaller beş (5) atışlı çabuk atış serilerinden oluşur. 
Sekiz (8) finalistin tümü yarı finalde atış yapar. Madalya 
karşılaşmalarında, yarıfinaldeki birinci ve ikinci 
sporcular altın ve gümüş madalya için yarışırken, 
üçüncü ve dördüncü sporcular ise bronz madalya için 
yarışır. Her madalya karşılaşması; her seride en 
yüksek toplam vuruşa sahip sporcunun iki puan ve 
beraberlik için bir puan aldığı seriler şeklinde yapılır. 
Her madalya karşılaşması kazananı; yedi (7) puan 
toplamalıdır. 
  

b) 
HEDEFLER 

Beş (5) adet 25m EST’sinden iki (2) grup 
kullanılmalıdır. Yarı finalde, her gruba dört (4) finalist, 
A-B-D-E ve F-G-I-J pozisyonunda verilir. Madalya 
karşılaşmalarında 2 sporcu C ve H pozisyonlarına 
verilir. 
Madalya karşılaşmalarındaki başlama (start) 
pozisyonları, yarı final pozisyonlarına göre verilir 
(soldaki finalist pozisyon C’de atış yapar).  
 

c) 
PUANLAMA 

Finalistler, her iki aşamaya sıfır (0)’dan başlar. 
Puanlama vuruş veya kayıp şeklindedir. Vuruş 
bölgesinin boyutu, 25m çabuk atış tabanca hedefi 
üzerindeki 10.2 bölgesi içindedir.  
Yarı final sırasındaki sonuçlar, beraberlik bozma 
kurallarının uygulanması ve tüm beş (5) seri için 
vuruşların toplam sayısıyla belirlenen her sporcunun 
nihai sıralamasıdır.  
Madalya karşılaşmaları sırasında, puanlar, serilere 
göre verilir. Bir seride en yüksek vuruşa sahip sporcu 
iki (2) puan alır. Şayet iki sporcu berabere kalırsa, her 
biri birer (1) puan alır. Yedi (7) puan kazanan sporcu 
kazanır; aynı seride her iki sporcu da yedi (7) puan 
kazanırsa, beraberlik bozulana kadar ek seri atışı 
yapacaklardır.  

d) 
HAZIR BULUNMA 

ZAMANI 
30:00 ve 15:00 dk. 

önce 

 
Sporcular ekipmanları ve yarışma kıyafetleriyle 
başlama süresinden 30 dakika önce hazır bulunmalıdır. 
Jüri sporcuların gelmesinden sonra en kısa sürede 
ekipman kontrollerini tamamlamalıdır. Sporcular veya 
sporcuların antrenörlerine, ekipman ve tabancalarını 
başlama süresinden 15 dk. önce atış noktalarına 
yerleştirmeleri için izin verilmelidir. Sporcu ekipmanı bir 
arıza yapan tabanca yerine kullanılabilecek bir yedek 
tabancayı (emniyet bayrağı takılı olmalıdır) içerebilir.  
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e) 
ATIŞ HATTINA 

ÇAĞIRMA 
HAZIRLIK 

PERİYODU VE 
DENEME 
ATIŞLARI 

12:00dk.önce 

 
Poligon Amiri, başlama süresinden oniki (12) dakika 
önce “SPORCULAR ATIŞ HATTINA “ (ATHLETES TO 
THE LINE) komutunu verecektir. Bir (1) dakika sonra 
Poligon Amiri “HAZIRLIK BAŞLIYOR, ŞİMDİ” 
(PREPARATION BEGINS, NOW) komutunu vererek 
hazırlık dönemini başlatacaktır.  
İki (2) dakika sonra, Poligon Amiri “HAZIRLIĞIN 
SONU” (END OF PREPARATION) komutunu 
verecektir.  
Deneme serileri, standart Çabuk Atış süreci içindeki 
beş (5) atıştan oluşur (Kural 8.7.6.4). Hazırlık 
döneminden hemen sonra, Poligon Amiri, “DENEME 
SERİSİ İÇİN DOLDUR” (FOR THE SIGHTING 
SERIES, LOAD) komutunu verecektir. Bu komuttan 
sonra sporcular, atışa hazırlanmak için tabancalarına 
şarjörlerini takabilirler.  
DOLDUR komutundan 60 sn. sonra, Poligon Amiri 
DİKKAT (ATTENTION) komutunu verecektir ve kırmızı 
ışıkları açacaktır. Sporcular, tabancalarını hazır 
konuma getirmelidir (Kural 8.7.2). Yedi (7) saniye sonra 
serileri başlatmak için ilk üç (3) sn. yeşil ışıklar 
yanacaktır. Seri tamamlandıktan sonra, Poligon Amiri 
“DUR BOŞALT” (STOP…UNLOAD) komutunu 
verecektir.  
Deneme atışları sırasında hiçbir anons yapılmaz. “DUR 
BOŞALT” komutundan sonra, finalistler deneme 
serisini tamamladıktan sonra, tüfeklerini boşaltmalı, 
emniyet bayraklarını takmalı ve yere ya da sıraya 
koymalı ve tanıtım için yüzlerini izleyiciye dönmelidirler. 
Bir poligon görevlisi, emniyet bayrağı takılı olarak silah 
mekanizmalarının açık olduğunu onaylamalıdır.  
 

f) 
FİNALİSTLERİN 

TANITIMI 
6:15 dk. önce 

 
 
Finalistlerin silahları kontrol edildikten sonra, Anonsçu, 
kural 6.17.1.11’e göre sporcuları, Sorumlu Jüri Üyesi 
ve Poligon Amirini tanıtacaktır.  
 
 

g) 
1.MÜSABAKA 

AŞAMASI 
YARI FİNAL 

Müsabaka atışı 
0:00 dk.’dan 

başlar. 

Tanıtımdan hemen sonra, Poligon Amiri 
POZİSYONLARINIZI ALIN” (TAKE YOUR POSITIONS) 
komutunu verecektir. Bundan 15 sn. sonra, Poligon 
Amiri “DOLDUR” (LOAD) komutunu verecektir. 
DOLDUR komutundan sonra, sporcuların iki (2) şarjörü 
doldurmaları için bir (1) dakikaları olacaktır. (Kural 
8.7.6.2 d finallerde uygulanmaz).  
Birinci yarışma serisinin başlamasından önce sadece 
bir (1) DOLDUR komutu verilir. Tüm finaller boyunca, 
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sporcular gerektikçe şarjörlerini doldurmaya devam 
edebilir.  
DOLDUR komutundan bir (1) dakika sonra, Poligon 
Amiri “BİRİNCİ SERİ, HAZIR” (FIRST 
SERIES…READY) komutunu verecektir. Sporcular 
atışa hazırlanmak için şarjörlerini tabancalarına 
takabilir.  
Hazır (READY) komutundan 15 sn. sonra, Poligon 
Amiri DİKKAT (ATTENTION) komutunu verecektir ve 
kırmızı ışıkları açacaktır. Sporcular, tabancalarını hazır 
konuma getirmelidir (Kural 8.7.2). Yedi (7) saniye sonra 
çabuk atış serisini başlatmak için ilk üç (3) sn. yeşil 
ışıklar yanacaktır. Seri tamamlandıktan sonra, Poligon 
Amiri DUR (STOP) komutunu verecektir.  
DUR komutundan sonra anonsçu finalistlerin sıralama 
ve puanlarını bildirecektir. Anonsçu bitirdikten 15 sn. 
sonra, sonra, Poligon Amiri “SONRAKİ SERİ HAZIR” 
(“NEXT SERIES…READY.”) komutunu verecektir. 15 
sn. sonra Poligon Amiri DİKKAT (ATTENTION) 
komutunu verecektir.  
Tüm finalistler beş (5) seri atış yapana kadar bu sıra 
devam edecektir. Beşinci seriden sonra, ikinci veya 
dördüncü yer için beraberlik yoksa, Poligon Amiri 
“DUR… BOŞALT” (STOP…UNLOAD) komutunu 
verecektir. Bir Poligon Görevlisi tabanca 
mekanizmalarının açık, şarjörlerin çıkarılmış ve boş ve 
emniyet bayraklarının takılı olduğunu onaylamalıdır. 
Sporcular, atış noktalarından geri çıkmalı ve 
tabancalarını atış noktalarında bırakmalıdır. Madalya 
karşılaşmaları için Teknik Görevli hedefleri hazırlarken, 
yaklaşık iki (2) dakikalık bir duraklama olacaktır.  
Bu süre esnasında, anonsçu, bronz ve altın madalya 
maçlarına yükselen sporcularla, elenen dört (4) 
sporcuyu tanıtacaktır.  
 

h) 
ELEMELER 

Finalistlerin beş (5) seriyi tamamlamasından sonra, 
dört (4) en düşük sıralamalı sporcu elenir ve yarı 
finaldeki toplam puanlarına göre 5,6,7 ve 8. sırayı 
alırlar. Yarı finalde üçüncü ve dördüncü sıradaki 
sporcular, bronz madalya karşılaşmasına, yarı finalde 
birinci ve ikinci sıradaki sporcular ise altın madalya 
maçına yükselirler.  
 

i) 
BERABERLİK 
BOZULMASI 

İki veya daha fazla sporcu, yarı finalden sonra aynı 
puana (toplam vuruşa) sahip olursa ve dördüncü veya 
ikinci sıralar için berabere kalırsa, berabere kalan 
sporcular, beraberlik bozulana kadar, ilave 5 atışlı 
çabuk atış serisinde atış yapacaktır. Bir beraberlik 
varsa, Poligon Amiri hemen berabere kalan sporcuların 
soyadlarını anons edecek ve normal atış prosedürüyle 
beraberlik bozma atışlarını yapmaları için komut 
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verecektir. İki beraberlik varsa önce daha alt sıralar için 
olan beraberlik bozma atışları yapılacaktır. Beraberlik 
bozulana kadar, anonsçu bildirimde bulunmayacaktır. 
Yarı finallerden sonra diğer sıralamalar için 
beraberliklere, son serinin puanına göre karar verilir, 
daha sonra, sonraki serilere bakılır. Yine beraberlik 
bozulmazsa, berabere kalan sporcular, kendi sıralama 
derecelerine göre sıralanacaktır.  

j) 
2. YARIŞMA 
AŞAMASI 
MADALYA 

KARŞILAŞMALARI 

Madalya karşılaşmaları, Teknik Görevli hedeflerin hazır 
olduğunu işaret ettiğinde başlayacaktır. Her iki gruptan 
iki sporcu merkez (Hedef C ve H) hedeflerde 
pozisyonlarını alacaktır. Madalya karşılaşmasına 
başlamak için Poligon Amiri, (BİRİNCİ YARIŞMACININ 
SOYADI VE İKİNCİ YARIŞMACININ SOYADINI 
söyleyerek), POZİSYONLARINIZI ALIN (MS FAMILY 
NAME AND MS FAMILY NAME)…TAKE YOUR 
POSITIONS) komutunu verecektir.  
30 sn. sonra, Poligon Amiri DOLDUR komutunu 
verecektir. DOLDUR komutundan sonra, sporcuların iki 
(2) şarjörü doldurmaları için bir (1) dakikaları olacaktır.  
DOLDUR komutundan bir (1) dakika sonra, Poligon 
Amiri “BİRİNCİ SERİ HAZIR” (FIRST 
SERIES…READY) komutunu verecektir ve yeşil ışıkları 
yakacaktır. Sporcular atışa hazırlanmak için şarjörlerini 
tabancalarına takabilir. Hazır (READY) komutundan 15 
sn. sonra, Poligon Amiri, DİKKAT (ATTENTION) 
komutunu verecektir ve kırmızı ışıkları açacaktır. 
Sporcular, tabancalarını hazır konuma getirmelidir 
(Kural 8.7.2). Yedi (7) saniye sonra çabuk atış serisini 
başlatmak için ilk üç (3) sn. yeşil ışıklar yanacaktır. Seri 
tamamlandıktan sonra, Poligon Amiri DUR (STOP) 
komutunu verecektir. DUR komutundan sonra 
anonsçu, kazanılan puanları (SOYADI) İKİ PUAN, 
AVANTAJ (SOYADI) (FAMILY NAME)…TWO POINTS, 
ADVANTAGE (FAMILY NAME) şeklinde duyuracaktır. 
Anonsçu daha sonra iki sporcunun yarışmadaki 
durumu hakkında yorumda bulunacaktır. Anonsçu 
bitirdikten 15 sn. sonra, sonra, Poligon Amiri 
“SONRAKİ SERİ HAZIR” (NEXT SERIES…READY) 
komutunu verecektir. 15 sn. sonra Poligon Amiri 
DİKKAT (ATTENTION) komutunu verecektir. Bu sıra, 
en az bir avantaj puanıyla, bir sporcu yedi (7) veya 
daha fazla puan kazanana kadar devam edecektir.  
Poligon Amiri, DUR BOŞALT; SONUÇLAR NİHAİ 
(STOP…UNLOAD; RESULTS ARE FINAL) komutunu 
verecektir. Bir Poligon Görevlisi tabancaların 
mekanizmalarının açık, şarjörlerin çıkarılmış ve boş ve 
emniyet bayraklarının takılı olduğunu onaylamalıdır.  
Anonsçu bronz madalya kazananı tanıtacaktır. 
Görevliler ve sporcular altın madalya karşılaşmasına 
hazırlanırken, iki (2) dakikalık bir ara olacaktır.  
Aynı prosedür altın madalya karşılaşmasını yürütmek 
için de izlenecektir.  

k) 
FINALLERİN 

TAMAMLANMASI 

Poligon Amiri ”SONUÇLAR NİHAİ” (RESULTS ARE 
FINAL) bildirdikten sonra anonsçu, hemen altın, gümüş 
ve bronz madalya kazananları tanıtacaktır (6.17.1.13).  



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -313- 

 

l) 
HAZIR 

POZİSYONU 
(8.7.2) 

Jüri bir sporcunun kolunu çok hızlı kaldırdığını veya 
yeterince indirmediğini belirlerse, sporcu o seride iki (2) 
puan eksiltmesiyle cezalandırılır (yeşil kart). Finallerde 
uyarı verilmeyecektir. Tekrarlama durumunda, sporcu 
diskalifiye edilir. (kırmızı kart) Bir ceza veya diskalifiye 
uygulamadan önce hazır pozisyonu ihlaline karar 
vermek için en az iki yarışma jürisi, sporcunun kolunu 
çok hızlı kaldırdığını gösteren bir işaret (örn. bir bayrak 
kaldırma gibi) vermelidir.  

m) 
ARIZALAR 

(8.9.2) 

Deneme serileri sırasında arıza iddia edilemez veya 
yeniden atış yapılamaz. Bir yarışma serisi sırasında bir 
arıza oluşursa, bir poligon görevlisi, arızanın 
MÜSAADE EDİLİR ve MÜSAADE EDİLMEYEN olup 
olmadığını belirlemelidir. Arıza MÜSAADE EDİLİR ise, 
sporcu seri için tekrar atış yapmalıdır ve tekrarlanan 
seri puanını alacaktır. Sporcunun yeniden atış 
serilerine hazır olmak için 15 sn.si vardır. Her Final 
aşamasında yalnızca bir müsaade edilir arıza serisini 
tamamlamaya izin verilir. Başka bir arıza için, yeniden 
atışa izin verilmez ve görülen vuruşlar sayılır.  
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6.17.6  Finallerdeki İtirazlar  

a)  Herhangi bir itiraz, hemen o anda, sporcu veya antrenörü tarafından 

elini havaya kaldırarak yapılmalıdır;  

b)  Herhangi bir itiraz Final İtiraz Jürisince anında karara bağlanmalıdır 

(3.12.3.7, 6.16.7 ve 6.17.1.10.d.). Final İtiraz Jürisinin kararı nihaidir ve 

temyiz edilemez;  

c)  Finaldeki bir itiraz kabul edilmezse, iki puanlık veya iki vuruşluk bir 

ceza uygulanacaktır. Finallerde itiraz ücreti alınmaz. 

6.17.7  Ödül Törenleri  

6.17.8  Altın, gümüş ve bronz madalya kazananları onurlandıracak bir ödül töreni, 

Kural 3.8.5 uyarınca her Finalden sonraki en kısa sürede yapılacaktır. 

Ödül Törenlerinin yapılmasına yönelik ISSF standartları, ISSF Genel 

Merkezinden sağlanabilecek “Akreditasyon, Final Poligonları ve Ödül 

Törenleri Kılavuzu” adlı belgede bulunabilir. 

6.18  FORMLAR  

 ISSF Şampiyonalarını yürütmekte kullanılacak aşağıda belirtilen formlar, 

sonraki sayfalarda verilmiştir.  

a)  İTİRAZ FORMU (Form P)  

b)  TEMYİZ FORMU (Form AP)  

c)  Poligon Olay Rapor Formu (Form IR)  

d)  Sınıflandırma Ofisi Puan Bildirim Formu (Form CN)  

e)  25m Çabuk Atış Tabanca Erkekler Arıza Puan Hesaplaması  

(Form RFPM)  

f)  25m Standart Tabanca Erkekler Arıza Puan Hesaplaması (Form 

STDP)  

g)  Kıyafet/Reklam Yönetmeliğini İhlal Uyarısı (Form DC) 
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İTİRAZ FORMU – SAYFA 1 

   

İTİRAZ FORMU P 
 

İTİRAZ BİLGİLERİ (Sporcu veya İdareci Tarafından Doldurulacak) 
 

Yarışma: 

Jüriye İtiraz Konusu: 

…………….…….tarih ve ………………saatinde itiraz edilen karar yada hareketler.  

 
İtiraz edilen karar yada hareketler (yazarak açıklayınız): 

 
 

 

 

 

 

 
İtiraz Nedeni ( ilgili ISSF Kurallarını da listeleyiniz): 

 

 

 

 

 

 

İtiraz Edenin:  
 
 
                                                                      İsim       -      Ülke      -       İmza:  
 

İTİRAZ ALINDISI (İtirazı Alan Görevli Tarafından Doldurulacak) 

İtirazın alındığı: Tarih:                                      Zaman: 

Ödenen Ücret:                                                  Nasıl alındığı: 

İtirazı Alan Görevlinin Adı-Soyadı ve İmzası: 
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İTİRAZ FORMU – SAYFA 2 

 

JÜRİ KARARI (Jüri Başkanı Tarafından Doldurulacak) 

 

Jüri itirazı değerlendirmek için ……………….., ………………….. da toplandı. 

                                                   (Tarih)                    (Zaman) 

 

 

İtiraz                        kabul edildi                      /    reddedildi 

 

 

Jüri Kararının Gerekçesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Başkanı: 

 

 

                                                                                        İsim ve İmza 

İtiraz edenin bilgilendirilmesi: 

Tarih: 

Zaman: 

 

Alıkonan/İade edilen ücret: 
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TEMYİZ FORMU – SAYFA 1 

     

TEMYİZ JÜRİSİ 

KARARI İÇİN 

TALEP 

AP 
 

Takım kaptanı yada takım temsilcisi tarafından doldurulacaktır  

Jüri kararıyla ilgili itiraz söz konusu ise, sorun Temyiz Jürisine gönderilebilir.  
İtiraz Formunun (Form P) bir kopyasının eklenmesi gerekir.  

 

Temyiz Nedeni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temyiz Bilgisi: 

 

 

 

 

 

 

Temyiz Edenin:  
 
 
                                                                      İsim       -      Ülke      -       İmza:  
 

Temyiz Bilgisi (Başvuruyu Alan Görevli Tarafından Doldurulacak) 

Başvurunun alındığı:    Tarih:                                      Zaman: 

Ödenen Ücret:                                                             Nasıl alındığı: 

Başvuruyu Alan Görevlinin Adı-Soyadı ve İmzası: 
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TEMYİZ FORMU – SAYFA 2 

 

TEMYİZ JÜRİSİ KARARI (Jüri Başkanı Tarafından Doldurulacak) 

 

Jüri Temyizi değerlendirmek için ……………….., ………………….. da toplandı. 

                                                          (Tarih)                    (Zaman) 

 

 

İtiraz                        kabul edildi                      /    reddedildi 

 

 

Temyiz Jürisi Kararının Gerekçesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Başkanı: 

 

 

                                                                                        İsim ve İmza 

 

İtiraz edenin bilgilendirilmesi: 

Tarih: 

Zaman: 

 

Alıkonan/İade edilen ücret: 

 

                                                                                        İsim ve İmza 

Temyiz Jürisinin Kararı Nihaidir. 
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POLİGON OLAY 

RAPOR FORMU 
IR 

 
Olay Raporu Seri Numarası: 
(Poligon kayıtlarında bulundurulacaktır) 
 

 
 
 
 

Olay Tarihi:  Olay Zamanı:  

Yarışma:  Grup:  Atış Noktası:  

Sporcunun 

İsmi: 

 

 
Aşama: 

 

 

 

Sırt 

Numarası: 

 

 

Ülkesi: 

 

 

 

Serisi: 

 

 

 

Olayın Kısaca Detayları: 

 

 

 

Uygulanabilir ISSF Kuralları: 

Verilen ceza: 

Raporu dolduran 
Poligon  

Görevlisinin  imzası : 

 

 

İsim: 

 

 

 

Zaman: 

 

 

 

Müsabaka Jüri  

Üyesinin İmzası: 

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Sınıflandırma 
Görevlisinin İmzası: 

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Sınıflandırma Jüri  

Üyesinin İmzası:  

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Kıdemli Teknik  

Görevlinin İmzası:  

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Değişen Skor 

Referansı:  

 

 

Referans: 

 

 

 

 

NOT:  Bu form Poligon Görevlisi ve Jüri tarafından doldurulduğunda, 

hemen Poligon (EST) kontrol odasına gönderilmelidir. 
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SINIFLANDIRMA 

OFİSİ PUAN 

BİLDİRİM FORMU 

CN 

 
YARIŞMA: 
 

 
 
 
 

 
TARİH: 
 

 
 
 
 

 
GRUP: 
 

 
 
 
 

 
ELEME / 
SIRALAMA: 
 

 
 
 
 

 
ÖN SONUCU 
GÖNDEREN KİŞİ 
(ADI) : 

 

  

ZAMAN: 

 

 
İTİRAZ SÜRESİ BİTİŞ SAATİ:  

 

 

ZAMAN: 
 

 
İTİRAZ YOK (ADI) : 

 

 DOĞRULANAN 

SONUÇLAR: 

VEYA….. 

 
YAPILAN İTİRAZ:  

 

 

İTİRAZIN ALINDIĞI 

ZAMAN: 

 

HENÜZ DOĞRULANMAMIŞ SONUÇLAR 

Sınıflandırma 
Görevlisinin İmzası: 

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Sınıflandırma Jüri  

Üyesinin İmzası:  

 İsim: 

 

 Zaman: 

 

 

Kıdemli Teknik  

Görevlinin İmzası:  

 İsim: 

 

 Ref: 

 

 

 

NOT:  Bu form Poligon Görevlisi ve Jüri tarafından doldurulduğunda, 

hemen Poligon (EST) kontrol odasına gönderilmelidir. 
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25 m Çabuk Atış Tabanca 
Erkekler Arıza Puan 

Hesaplaması  

Form 

RFPM 

Aşama & Grup 
 

        / 
 

Seriler ve 
 

  1inci / 2nci 
 

Arıza 
Zamanı 
 
 

 
 
 
 

Zaman 
Aşaması 

8s / 6s / 4s 
 

Atış Noktası 

Numarası: 

 Sporcunun 

İsmi: 

 

Sırt Numarası: 
 

 
Ülkesi: 

 

 
Tarih: 

 

 

KABUL EDİLEBİLİR arıza için “AM”, KABUL EDİLMEYEN arıza için “NAM 0”,  

ATEŞLENMEYEN ATIŞLAR için “0” giriniz – sadece kayıplar , veya her iki seride her 

bir hedefe atılmayan atışlar için: 

Atış: 

Seriler: 

Sol 

Monitör 

 

Monitör 

Orta 

Monitör 

 

Monitör 

Sağ 

Monitör 

 

Toplam 

Müsabaka       

Arıza Tekrarı       

Nihai Puan       

(Nihai Puan; her bir kolondaki en düşük değerli puanların toplamına eşittir.) 

Eğer 10 atışlık serinin ikinci 
bölümü ise, önceki (ilk) 5 atışın 
toplamı kayıt altına alınmalıdır; 

eğer değilse, boş bırakılır.  

Önceki 

beş atış 

puanı: 

 Düzeltilmiş 

on atış 

puanı: 

 

Poligon  

Görevlisinin imzası : 

 Poligon  

Görevlisinin ismi : 

 

Poligon Jüri  

Üyesinin İmzası: 

 Poligon Jüri  

Üyesinin İsmi: 

 

Sınıflandırma 
Görevlisinin İmzası: 

 Sınıflandırma Jüri 
Üyesinin İmzası: 

 

Bilgisayar Sonucuna 

Manuel Müdahalenin 

Doğrulanması 

 Teknik 

Görevlinin 

İmzası: 

 

Sınıflandırma Jüri Üyesinin 

imzası 

 Düzeltme 

Referans No: 

 

NOT:  Bu form Poligon Görevlisi ve Jüri tarafından doldurulduğunda, 

hemen Poligon (EST) kontrol odasına gönderilmelidir. 
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25 m Standart Tabanca 
Erkekler Arıza Puan 

Hesaplaması  

Form 

STDP 

Aşama        

Seriler ve 
 

  1. / 2./ 3./ 4. 
 Arıza 

Zamanı 

 
 
 
 

Zaman 
Aşaması 

150 / 20 / 10 sn. 
 

Atış Noktası 

Numarası: 
 Sporcunun İsmi:  

Sırt Numarası: 
 

 
Ülkesi: 

 

 
Tarih: 

 

 

KABUL EDİLEBİLİR arıza için “AM”, KABUL EDİLMEYEN arıza için “NAM 0”,  

ATEŞLENMEYEN ATIŞLAR için “0” giriniz – sadece kayıplar , veya her iki seride her 

bir hedefe atılmayan atışlar için: 

Atış: 

Seriler: 

1 2 3 4 5 Toplam 

Müsabaka       

Arıza Tekrarı       

Nihai Puan       

(Nihai Puan; her bir kolondaki en düşük değerli puanların toplamına eşittir.) 

Eğer 10 atışlık serinin ikinci 
bölümü ise, önceki (ilk) 5 atışın 
toplamı kayıt altına alınmalıdır; 

eğer değilse, boş bırakılır.  

Önceki 

beş atış 

puanı: 

 Düzeltilmiş 

on atış 

puanı: 

 

Poligon  

Görevlisinin imzası : 

 Poligon  

Görevlisinin ismi : 

 

Poligon Jüri  

Üyesinin İmzası: 

 Poligon Jüri  

Üyesinin İsmi: 

 

Sınıflandırma 
Görevlisinin İmzası: 

 Sınıflandırma Jüri 
Üyesinin İmzası: 

 

Bilgisayar Sonucuna 

Manuel Müdahalenin 

Doğrulanması 

 Teknik 

Görevlinin 

İmzası: 

 

Sınıflandırma Jüri Üyesinin 

imzası 

 Düzeltme 

Referans No: 

 

NOT:  Bu form Poligon Görevlisi ve Jüri tarafından doldurulduğunda, 

hemen Poligon (EST) kontrol odasına gönderilmelidir. 
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6.19  ISSF KIYAFET YÖNETMELİĞİ  

 Atıcıların, Antrenörlerin ve Yetkililerin Kıyafetlerine ilişkin ISSF Genel 

Teknik Kuralı 6.7.6 şöyle der:  

 “Bir halka açık spor etkinliğine uygun tarzda giyinmiş olarak poligona 

çıkmak sporcu, antrenör ve görevlilerin kendi sorumluluğudur. Sporcular 

ve görevliler tarafından giyilen kıyafetler, ISSF Kıyafet Yönetmeliğine 

uymalıdır. Nüshalar ISSF Genel Merkezinden alınabilir.”  

 Bu ISSF Kuralı, bu dokümanda bulunan ISSF Kıyafet Yönetmeliğinin 

temelini oluşturmaktadır. 

6.19.1  GENEL  

 Tüm sporlar kamuoyuna ve medyaya sundukları imajla yakından ilgilenir. 

Özellikle olimpik sporlar, sporcuların ve yetkililerin profesyonel bir imaj 

çizip çizmediklerine ve sporlarına itibar kazandırıp kazandırmadıklarına 

göre değerlendirilir. Atıcılığın bir spor olarak büyümesi, yeni katılımcılar ve 

taraftarlar elde etmesi ve Atıcılığın Olimpiyat hareketinde gelecekteki yeri, 

atıcıların ve yetkililerin kamuoyuna ve medyaya nasıl göründüklerinden 

etkilenir. ISSF, Kural 6.7.6’nın uygulanması için özel düzenlemeler ve 

prensipler sağlamak için ISSF Kıyafet Yönetmeliğini oluşturmuştur. 

6.19.2  SPORCULAR İÇİN KIYAFET DÜZENLEMELERİ  

6.19.2.1  Sporcular tarafından Antremanda, Elemelerde, Sıralamada ve Final 

Turunda giyilen tüm kıyafetler, uluslararası spor müsabakalarında 

atıcıların giymesi uygun bulunan kıyafetler olmalıdır. Bu kıyafetler, 

Olimpiyat sporu atıcıları olarak, atıcılık sporcularına dair olumlu mesajlar 

vermelidir.  

6.19.2.2  Ödül törenlerinde ve diğer törenlerde, atletlerin resmi milli üniformalarını 

veya milli antreman giysilerini (antreman üstleri ve altları veya spor 

ayakkabıları dair ısınma üniformaları) giymeleri gerekmektedir. Takımlar 

için, tüm takım üyeleri uygun ölçülü üniformalar giymek zorundadır (Kural 

6.7.6.2). 

6.19.2.3  Tüfek sporcuları, Kural 7.5’te belirtilen Tüfek Giyim Düzenlemelerine 

uymalıdır. Özel atış pantolonları veya ayakkabıları giymemeleri 

durumunda, müsabakalar sırasında giyilen ayakkabıların ISSF Kıyafet 

Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.  

6.19.2.4  Tabanca atıcıları, Kural 8.5’te belirtilen Tabanca Giyim Düzenlemelerine 

uymalıdır. 

6.19.2.5  Yivsiz Tüfek sporcuları, Kural 9.12.1’de belirtilen Yivsiz Tüfek Giyim 

Düzenlemelerine uymalıdır. 
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6.19.2.6  ISSF Tüfek, Tabanca ve Yivsiz Tüfek giyim kurallarının amacı, 

yarışmalardaki atletlerin; Milli, Milli Olimpiyat Komitesi (NOC) veya Milli 

Federasyon renk veya armalarını birleştiren veya gösteren spor türü 

giysilerin giyilmesidir. Müsabakalar sırasında giyilebilecek uygun kıyafetler; 

Milli Federasyonlar veya NOC’ler tarafından belirlenmiş antrenman 

giysileri, eşofmanlar, üniformalar vb. şeklindedir. 

6.19.2.7 Müsabakalar ve ödül törenleri için yasak olan giysiler; kot pantolonlar veya 

sporcu renklerinde olmayan benzer pantolonlar, kamuflaj giysileri, kolsuz 

tişörtler, çok kısa şortlar (bkz. Kural 6.7.6.1, diz kapağından en fazla 15 cm 

olacak şekilde), eskitilmiş kesilmiş şortlar, tüm sandalet türleri, yamalı veya 

delikli pantolonlarla birlikte sportmen olmayan veya uygunsuz mesajlar 

içeren (bkz. Kural 6.12.1, propaganda yasaktır) tişörtler veya pantolonlar. 

Spor renkleri milli üniforma renkleri olmalıdır. Milli renkte kıyafetler 

giyilmiyorsa, kamuflaj, ekose, haki, zeytin yeşili veya kahverengi gibi spora 

aykırı renklerden kaçınılmalıdır. 

6.19.2.8  Kıyafet değişimi müsabaka alanı yerine (atış noktalarında veya 

poligonlarda değişim yapılmaz) belirlenen alanlarda yapılmalıdır.  

6.19.2.9  Tüm kıyafetlerin, üretici ve sponsor işaretlerinin gösterilmesine ilişkin 

olarak, ISSF Ticari Hak, Sponsorluk ve Reklam Kurallarına uyması 

zorunludur. 

6.19.3  GÖREVLİLER İÇİN KIYAFET DÜZENLEMELERİ  

6.19.3.1  ISSF Kıyafet Yönetmeliği, ISSF Jüri Üyelerine ve Poligon Görevlileri ve 

Yivsiz Tüfek Hakemleri dahil olmak üzere Milli Teknik Yetkililer için de 

geçerlidir.  

6.19.3.2  Müsabaka yetkilileri, sorumluluklarının profesyonel yönünü gösteren 

kıyafetler giymelidir. Jüri Üyeleri, görev başındayken ISSF Genel 

Merkezinden alınabilecek kırmızı Jüri yeleklerini giymelidir. Yivsiz Tüfek 

Hakemleri, görev başındayken, ISSF Genel Merkezinden alınabilecek 

mavi Jüri yeleklerini giymelidir.  

6.19.3.3  Müsabaka yetkilileri üstteki 6.19.2.7 maddesinde belirtilen yasaklı 

kıyafetlerin hiçbirini giymeyecektir. 

6.19.4  FOTOĞRAFÇI VE TV KAMERAMANLARI İÇİN KIYAFET 

DÜZENLEMELERİ  

6.19.4.1  Müsabaka alanına erişimi olan fotoğrafçılar ve TV kameramanları, kamu 

alanında çalışmalarından dolayı ISSF Kıyafet Yönetmeliğine riayet 

etmelidir. 

6.19.4.2  Fotoğrafçılar ve TV kameramanları; kolsuz tişörtler, kesilmiş giysiler, spor 

salonu veya koşu şortları giymemelidir. Şort giyiyorlarsa, ayakkabı ve 

çorap da giymelidirler. 
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6.19.4.3  Müsabaka alanında çalışan fotoğrafçılar, ISSF tarafından sağlanan 

HAVUZ veya HAVUZ DIŞI FOTOĞRAFÇILAR için olan resmi iş yeleklerini 

giymelidir. Fotoğrafçı yelekleri üzerinde ISSF logosu ve ISSF logosundan 

büyük olmayacak şekilde bir adet sponsor logosu olabilir. Fotoğrafçı 

yelekleri, çekim koordinatörlerinin ve ISSF Teknik Delegesinin 

fotoğrafçıları tanıyabilmesi açısından numaralandırılmıştır.  

6.19.4.4  Müsabaka alanında çalışan TV kameramanları, TV KAMERAMANLARI 

için olan resmi iş yeleklerini giymelidir. Bu yeleklerin üzerinde ISSF logosu 

ve tanınabilmeleri için önde ve arkada kolayca ayırt edilebilir numaralar 

bulunmalıdır. 

6.19.4.5  Fotoğrafçılar ve TV kameramanlarının, müsabaka alanında çalışırken 

reklam içeren farklı bir ceket veya yelek giymeleri yasaktır.  

6.19.5  UYGULAMA PROSEDÜRLERİ  

6.19.5.1  ISSF Ekipman Kontrol, Tüfek, Tabanca ve Yivsiz Tüfek Jürileri ISSF Giyim 

Düzenlemelerinin ve ISSF Kıyafet Yönetmeliğinin (Kural 6.7.6.3) 

uygulanmasından sorumludur. 

6.19.5.2  ISSF Şampiyonalarında ISSF Jürileri, ilk ihlaller için giyim ihlallerinin 

düzeltilmesini talep eden yazılı uyarılar yayınlayacaktır. Yazılı uyarı alan 

ve giyim ihlallerini düzeltmeyen (kıyafet değiştirmeyen) sporcular 

diskalifiye edilecektir. Jüriler, kıyafet değiştirme zamanının olmadığı 

durumlarda, bir sporcuya yarışma öncesi antreman serilerini veya bir etabı 

(Yivsiz Tüfek veya 25m Tabanca) tamamlama izni verebilir. Hiçbir sporcu 

herhangi bir Sıralama veya Final Bölümü müsabakasına veya ödül 

törenine, uygunsuz veya yasaklanmış kıyafet giyer durumdayken 

katılamayacaktır. 

6.19.5.3.  Müsabakalardan önce ve müsabakalar sırasında, Jüriler Kıyafet veya 

Reklam Kurallarını ihlal edenleri bilgilendirmek ve düzeltici eylem talep 

etmek için ISSF Kıyafet/Reklam Kuralları İhlal Uyarısı Formunu (Form DC) 

kullanmalıdır. 
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KIYAFET/REKLAM 

YÖNETMELİĞİ 

İHLAL UYARISI 

DC 

Olay rapor no:  
(Rapor poligon kayıtlarına eklenmelidir)  

 
 
 
 

İhlalin Tarihi:  İhlalin Zamanı:  

Sporcunun 

İsmi: 

 

 

Sırt 

Numarası: 

 

 

Ülkesi: 

 

 

 

 

Kıyafet/reklam düzenlemesini ihlalin açıklaması: 

 

 

 

 

 

İstenen düzeltici eylem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Üyesinin İmzası:  İsim: 

 

Zaman: 

 

 

ÖNEMLİ:  Kıyafet/Reklam Yönetmeliğini İhlal Uyarısı alan sporcular, ihlali 

düzeltmezlerse müsabakadan diskalifiye edilebilirler. 
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6.20  İNDEKS 

10 m Havalı Tabanca – Kağıt hedefler  6.3.4.6  

10 m Havalı Tüfek – Kağıt hedefler  6.3.4.3  

10 m Koşan Hedef – Elektronik Skor Hedefleri  6.4.16.2  

10 m Koşan Hedef – Kağıt Hedefler  6.3.4.8  

10 m Poligonları – Atış Noktası Standartları  6.4.10  

10 m Poligonları – Hedef Teçhizatları  6.4.10  

10 m Poligonları – Işık Ölçümleri  6.4.14  

10 m Yarışmaları – Havalı Tüfek ve Havalı Tabanca Yarışmaları Özel 
Kurallar  

6.11.2  

10m Havalı Silah Kapalı Alan Poligonları  6.4.1.6  

25 m Açık Alan Poligonları – Üst Açıklığı  6.4.3.3  

25 m Çabuk Atış Tabancası Müsabakaları – Atış Noktası Yerleşimleri  6.6.6.2  

25 m Çabuk Atış Tabancası Müsabakaları – Hedeflerin Grupları  6.4.11.3  

25 m Çabuk Atış Tabancası Müsabakaları – Kağıt Hedefler  6.3.4.4  

25 m Dönen Hedeflerin Yerleştirme Standartları  6.4.12  

25 m Elektronik Hedef Puanlamanın (EST) Süresi  6.4.13  

25 m EST – Kontrol Kağıtları  6.3.6.2  

25 m Hedefler – Dönüş Süresi  6.4.12.3  

25 m Hedefler – Dönüş Süresi  6.4.12.2  

25 m Hedefler – Dönüş ve Zamanlama Makinesi  6.4.12.2  

25 m Hedefler – Dönüşlerin Yönü  6.4.12.1  

25 m Hedefler – Eş Zamanlı Dönüş  6.4.12.1  

25 m Hedefler – Sert Arka Panolar  6.4.12.4  

25 m Hedefler – Titreşim  6.4.12.1  

25 m Hedefler – Yanlış Görünür Yüz Süreleri  6.4.12.2  

25 m Poligonları – Atış Noktaları Arasındaki Bölmeler  6.4.11.8  

25 m Poligonları – Atış Noktası Boyutları  6.4.11.7  

25 m Poligonları – Atış Noktası Ekipmanları  6.4.11.10  

25 m Poligonları – Bölümler (Gruplar)  6.4.11.4  

25 m Poligonları – Standartlar  6.4.11  

25 m Tabanca, Merkez Ateşlemeli Tb. Standart Tb. – Hedeflerin 
Kullanışları  

6.3.4.4  

25 m Tabanca, Merkez Ateşlemeli Tb. Standart Tb. – Hedeflerin 
Kullanışları  

6.3.4.5  

25 m Yarışmaları – Hedefler  6.3.4.4  

25 m Yarışmaları – Hedefler  6.3.4.5  

25 m Yarışmaları – Kayan Atışlar  6.3.5.11  

25 m Yarışmaları – Puan Kartları  6.18.15  

25 m Yarışmaları – Puanlama Prosedürleri – Atış Değerlerinin 
İşaretlenmesi  

6.9.8  

25 m Yarışmaları – Puanlama Prosedürleri – Atışların Yerleri  6.14.12.2  

25 m Yarışmaları – Puanlama Prosedürleri – İkinci Hedef Kayıtçısı  6.9.9  

25 m Yarışmaları – Puanlama Prosedürleri – Jürinin Denetlemesi  6.9.8  

25 m Yarışmaları – Puanlama Prosedürleri (Kağıt Hedefler)  6.14.12  

25 m Yarışmaları – Resmi Olarak Poligonda Puanlanan Hedefler  6.9.9  

25 m Yarışmalarındaki atışlar  6.15.6  

25m Hedefler – Dönüş süresi  6.4.12.3  

25m Hedefler – Hedef üzerindeki harfler  6.4.3.6  
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25m ve 50m Kapalı Poligonları  6.4.3.3  

25m ve 50m Yavaş Tabanca Yarışması –Kağıt Hedefler  6.3.4.5  

3 dakikadan fazla Atış Yapmama  6.11.51  

300 m  Açık Alan Poligonları – Üst Açıklığı  6.4.3.3  

300 m Poligonları – Atış Noktası Standartları  6.4.8  

300 m Tüfek – Kâğıt Hedefler  6.3.4.1  

300m Elektronik Puanlama Hedefleri- Çapraz Atışlar  6.11.8.9  

5 dakikadan fazla Atış Yapmama veya Başka Atış Noktasına Geçme  6.11.5.2  

50 m Açık Alan Poligonları – Üst Açıklığı  6.4.3.3  

50 m Poligonları – Atış Noktası Standartları  6.4.9  

50 m Tüfek – Kâğıt Hedefler  6.3.4.2  

50m Koşan Hedef–Kâğıt Hedefler  6.3.4.7  

Ana skor tahtası  6.4.2  

Antreman – Genel  6.6.2  

Arıza –  yedek tabanca  6.13.3  

Arıza – 10 m ve 50 m Elektronik Hedef Puanlama Sistemlerinin 
Arızalanması  

6.10.9  

Arıza – Ek deneme atışları  6.13.4  

Arıza – Kağıt veya Kauçuk Banttaki Arızalanmalar  6.10.6  

Arıza – Poligondaki Bütün Hedeflerin Arızalanması  6.10.9.1  

Arıza – Poligondaki Bütün Hedeflerin Arızalanması – Yarışma 
Prosedürleri  

6.10.9.1  

Arıza – Sporcudan kaynaklanmayan arızalarda Ekstra Süre  6.13.4  

Arıza – Tek Bir Hedefin Arızalanması  6.10.9.2  

Arızalar 6.13  

Arızalar Silahın / Mühimmatın  6.13  

Arka Hedefler – 25 m  6.3.6.4  

Arka Hedefler – 50 m  6.3.6.4  

Arka Hedefler, Arka Kartlar, Kontrol Kağıtları  6.3.6.6  

Arka Kartlar 50 m / 300 m  6.3.6.3  

Atış Hattı  6.4.3.2  

Atış Hattı – Ölçümü ve İşaretlenmesi  6.4.5.4  

Atış İptali  6.11.8.9  

Atış İptali – Atıcının Ateş Etmemesi: Onaylanmış  6.11.8.9  

Atış İptali – Atışın Başka Bir Atıcı Tarafından Rapor Edilmesi  6.11.8.9  

Atış Masaları  6.4.7.1  

Atış Matları  6.4.7.2  

Atış Mesafeleri  6.4.5  

Atış Mesafeleri – Ölçümü  6.4.5.1  

Atış Noktaları – Donatılması  6.4.11.10  

Atış Noktası – Cisim Konulması  6.11.10  

Atış Noktası- Yatay Değişiklikler  6.4.6.2  

Atış Poligonundaki diğerlerinin emniyeti  6.2.1.4  

Atış Poligonunun işlevi  6.4.11.11  

Atış Yolu Görevlisi – Koşan Hedef  6.9.5  

Atış Yolu Tahsisi – 10 m Yarışmaları  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – 25 m Çabuk Atış Tabancası  6.6.6.2  

Atış Yolu Tahsisi – Açık Alan Poligonlarındaki Eleme Yarışmaları  6.6.6.1  

Atış Yolu Tahsisi - Alanların Çizilmesi  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – Eşit Koşullar  6.6.6  
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Atış Yolu Tahsisi – Koşan Hedef  6.6.6.3  

Atış Yolu Tahsisi – Poligon Şartları  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – Takımlar – Çoklu Seri  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – Teknik Delege Denetimi  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – Temel Prensipler  6.6.6  

Atış Yolu Tahsisi – Yivsiz Tüfek (Kural 7.10.4)  6.6.6.3  

Atış(lar) – “BAŞLA (START)‟ Komutundan Önce Atış(lar)  6.11.1.1  

Atış(lar) – “BOŞALT (UNLOAD) /DUR (STOP)‟ Komutundan Sonra 
Atış(lar)  

6.2.3.4  

Atış(lar) – “DOLDUR (LOAD) /BAŞLA (START)” Komutundan Önce 
Atış(lar)  

6.2.3.4  

Atış(lar) – “DUR (STOP)‟ Komutundan Sonra Atış(lar)  6.11.1.4  

Atışın Gösterilmemesi veya Kaydedilmemesine (EST) İlişkin Şikayet  6.10.8  

Atışların Değeri  6.14.11  

Basın İlişkileri  6.4.2  

Basın İlişkileri: Yardım – Destek – İşbirliği  6.4.2  

Başka atış noktasına geçme  6.10.9.3  

Başvurular  6.7.9.3  

Beraberliğin Bozulması – 25 m Yarışmaları Finalsiz  6.15.2  

Beraberliğin Bozulması – Bireysel  6.15.1  

Beraberliğin Bozulması – Genel  6.15  

Beraberliğin Bozulması – Geri Sayım Kuralı  6.15.1  

Beraberlik – Olimpik Yarışmalarda (Finalli) Beraberlikler  6.15.5  

Bir Atıcıyı Engelleme  6.11.6.5  

Bir atışın gösterilmeme veya kaydedilmesini bildirme (EPH)  6.10.9.3  

Bireysel Beraberlik – Tam Skor  6.15.1  

Bireysel Beraberlikler  6.15.1  

Bütün Tüfek ve 10 m ve 50 m Tabanca Yarışmalarının kuralları  6.11.1.1  

Cep telefonları  6.11.10  

Ceza Kartları  6.12.6.1  

Çapraz Atışlar  6.11.8  

Çapraz Atışlar – 300 m Elektronik Puanlama Hedefleri  6.11.8.9  

Çapraz Atışlar – Atışın İptali  6.11.8.7  

Çapraz Atışlar – Çapraz Atışın İtirazı  6.11.8.6  

Çapraz Atışlar – Deneme Atışında Başka Sporcunun Deneme Hedefine 
Atış  

6.11.8.2  

Çapraz Atışlar – Deneme Atışında Başka Sporcunun Yarışma Hedefine 
Atış  

6.11.8.3  

Çapraz Atışlar – Onaylanmamış Çapraz Atışın Belirlenmesi  6.11.8.4  

Çapraz Atışlar – Onaylanmış Çapraz Atışın Belirlenmesi  6.11.8.4  

Çapraz Atışlar – Poligon Görevlilerinin Onaylamaması  6.11.8.8  

Çapraz Atışlar – Puanlama  6.11.8.1  

Çapraz Atışlar –Atıcının atış yapmadığının poligon görevlisince 
onaylanması  

6.11.8.7  

Çok Fazla atış - 2 kez  6.11.7.2  

Çok fazla atış – 2 kezden çok  6.11.7.2  

Çok fazla atış – 3 Pozisyon yarışmaları - önemi  6.11.7.2  

Çok Fazla atış - bir yarışma veya pozisyonda  6.11.7.1  

Çok Fazla atış - kâğıt hedef  6.11.7.2  

Çukur Görevlisi – kâğıt hedefler  6.9.5  



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -330- 

 

Çukur Görevlisi – kâğıt hedefler – koşan hedef  6.9.7  

Deneme – Yarışma Hedeflerini Sporcuların Monitörde Değiştirmesi  6.10.4  

Deneme Atışları  6.11.1.2  

Deneme Atışları – İlk Yarışma Atışından Önce Deneme Atışları  6.11.1.1  

Deneme Atışları – İlk Yarışma Atışından Sonra Deneme Atışları  6.11.1.2  

Deneme Atışlarındaki Şikâyetler  6.17.1.8  

Deneme Hedefleri – Kâğıt hedefler  6.3.6.1  

Diğerlerine karşı haksız avantaj sağlama  6.7.2  

Diskalifiye  6.12.6.1  

Diskalifiye – Atıcıya Engel Olmak  6.12.7  

Diskalifiye – Final Aşamasında  6.12.6.1  

Diskalifiye – Güvenlik Kurallarının İhlali  6.12.7  

Diyabol–sadece bir (1) diyabol doldurma  6.11.2.4  

DOLDUR/BAŞLA - BOŞALT/DUR komutları  6.2.3.1  

Doldurma – Birden Fazla Diyabol Doldurma  6.11.2.4  

Doldurma – Silahları Doldurma  6.2.3.2  

Doldurma – Silahları Doldurma – Şarjör Kullanma  6.2.3.3  

Double Trap Poligonları –Standartlar  6.4.20  

DoubleTrap Poligonları–Ayrı Double Trap Poligonları  6.3.1.4  

DoubleTrap Poligonları–Trap Poligonunu Kullanma  6.4.1.4  

DUR’dan sonra atışa yeniden başlama  6.2.3.5  

Duraklamalar  6.11.5  

Dünya Rekorları – Kapalı Alan Poligonları 25 m ve 50 m  6.14.9  

Dünya Rekorları: Elemeler – Sıralamalar – Finaller  6.14.9  

Dünya Rekorları: Onay  6.14.9  

Dünya ve Olimpik Rekorlar – Genel Düzenlemelerdeki Gereksinimler  6.1.2  

Dünya ve Olimpik Rekorlar – Teknik Delege Tarafından Rapor Edilmesi  6.14.9  

Ekipman Kontrol – Araç gereçler – ayakkabı tabanı esnekliğini ölçüm 
cihazı  

6.5.3  

Ekipman Kontrol – Araç gereçler – Kalınlık Ölçüm Cihazı  6.5.1  

Ekipman Kontrol – Araç gereçler – Sertlik Ölçüm Cihazı  6.5.2  

Ekipman Kontrol – Diğer Atıcılar Karşısında Adil Olmayan Üstünlük  6.7.1/6.7.2  

Ekipman Kontrol – Ekipman ve Silahların İşaretlenmesi  6.7.7.1  

Ekipman Kontrol – Ekipmanın Kullanılmadan Önce İncelenmesi  6.7.7  

Ekipman Kontrol – Jüri Tarafından Denetleme  6.8  

Ekipman Kontrol – Jüri Tarafından Denetleme  6.7.9.1  

Ekipman Kontrol – Kayıt  6.7.7.1  

Ekipman Kontrol – Ölçme Aletleri, Araç Gereçler  6.5  

Ekipman Kontrol – Sporcuların ve Takım Sorumlularının Bilgilendirilmesi  6.7.7.1  

Ekipman Kontrol – Sporcunun Sorumluluğu  6.7.7.1  

Ekipman Kontrol – Tekrar İnceleme  6.7.9.2  

Ekipman Kontrol- Tek Sefer Geçerliliğe Sahip Olma  6.7.4  

Ekipman Kontrol- Tek Seferde Geçerliliğe Sahip Olmama  6.7.7.1  

Ekipman Kontrolü – Emniyetle İlgili Durumlarda  6.2.1  

Ekipman ve Mühimmat  6.7  

Eksiltme  6.12.6.1  

Elektronik Puanlama Hedefleri  6.3.2.1  

Elektronik Puanlama Hedefleri – Sporcunun Sorumluluğu  6.10.4  

Elektronik Puanlama Hedefleri – Teknik Delegelerin Kontrolleri  6.3.2.8  

Elektronik Puanlama Hedefleri (EPH)  6.3.2  
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Elektronik Puanlama Hedefleri Atış Puanına İtiraz  6.10.7  

Elektronik Puanlama Hedefleri Kontrol Prosedürü  6.8.10  

Elektronik Puanlama Hedeflerinin Yarışma için Değiştirilmesi  6.10.4  

Emniyet  6.2  

Emniyet - Poligonların Emniyeti  6.2.1.2  

Emniyet – Sporcuların, Görevlilerin, Seyircilerin Emniyeti  6.2.1.3  

Emniyet Bayrakları  6.2.2.2  

Emniyet Gereksinimleri  6.2.1  

Emniyet Kurallarının İhlali  6.12.7  

Emniyet Nedeniyle Jüri Üyesi/Poligon Görevlisince atışın durdurulması  6.2.1.5  

Erkekler Yarışmaları  6.1.2  

Fazladan Yapılan Atışların Değer Transferi – Geri Sayım Durumu  6.11.7.1  

Fazladan Yapılan Atışların Değer Transferi – Hedef Başına Çok Fazla 
Atış  

6.11.7.2  

Finaller – 25 m Tabanca Çabuk Atış Yarışmaları  6.17.4  

Finaller – 25 m Tabanca Yarışmaları  6.17.5  

Finaller – BAŞLA (START)’dan önce veya DUR (STOP)’dan sonra 
Yapılan Atışlar – 10 m / 50 m  

6.11.1.1  

Finaller – Başlama Pozisyonları 10 m / 50 m  6.17.1.2  

Finaller – Başlama Pozisyonları 25 m Çabuk Atış Tabanca  6.17.1.2  

Finaller – Başlama Pozisyonları 25 m Tabanca  6.17.1.2  

Finaller – Başlangıç Zamanı  6.17.1.3  

Finaller – Beraberlik Durumları 10m / 50m yatarak ve 50m tabanca  6.17.2  

Finaller – Beraberlik Durumları 25m çabuk atış tabanca erkekler  6.17.4  

Finaller – Beraberlik Durumları 25m tabanca kadınlar 6.17.5  

Finaller – Beraberlik Durumları 50m 3 Pozisyon  6.17.3  

Finaller – Bildirim Süresinde Gelmeyen Sporcu: 2 Puan KESİLMESİ  6.17.1.3  

Finaller – Bir Silahtaki Tutukluklar- 10 m ve 50 m yarışmaları  6.17.1.6  

Finaller – Bir Silahtaki Tutukluklar- 25 m yarışmaları (kural 8.9 ve 8.9.2)  6.17.1.6  

Finaller – Birden Fazla Yapılan Atışlar  6.11.2.4  

Finaller – Bütün Final Hedeflerinin Arızalanması  6.10.9.1  

Finaller – Bütün Final Hedeflerinin Arızalanması 10 ve 50 m Yarışmaları  6.10.9  

Finaller – Bütün Final Hedeflerinin Arızalanması 25 m Yarışmaları  6.10.9  

Finaller – Değerlendirme – Bütün Programlarda  6.17.1.1  

Finaller – Deneme Serisi Komutları 10m / 50m yatarak ve 50 m tabanca  6.17.2  

Finaller – Deneme Serisi Komutları 25m çabuk atış tabanca erkekler  6.17.4  

Finaller – Deneme Serisi Komutları -50m Tüfek 3 pozisyon  6.17.3  

Finaller – Deneme Serisi Komutları-25m tabanca kadınlar 6.17.5  

Finaller – Finalistlerin Sayısı 10 m / 50 m Yarışmaları  6.17.1.1  

Finaller – Finalistlerin Sayısı 25 m Yarışmaları  6.17.1.1  

Finaller – Finalistlerin Tanıtımı  6.1.1.11  

Finaller – Finallerdeki İtirazlar – Kararlar  6.17.6  

Finaller – Finallerdeki İtirazlar- Puan İtirazları  6.17.1.7  

Finaller – Finallerden önce sporcu ve ekipmanın kontrolü  6.17.1.3  

Finaller – Finallerden Önce Tetik Ağırlığı Kontrolü  6.17.1.3  

Finaller – Finallerin Ertelenmesi  6.11.6.4  

Finaller – Havalı Silahlardaki Gazın Boşaltılması: 2 Puan KESİLMESİ  6.11.2.1  

Finaller – Hazırlık Süresi 10 m / 50 m  6.11.1.1  

Finaller – Hazırlık Süresi 25 m  6.17.4/ 
6.17.5  
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Finaller – Hedefler 10 m / 50 m  6.17.2  

Finaller – Hedeflerin Gösterimi (EST) 10 m/50 m  6.17.2  

Finaller – Kâğıt Hedefler 10 m / 50 m  6.14.10  

Finaller – Kuru Tetik Yasağı  6.11.2.2  

Finaller – Poligon Bildirimleri  6.17.1.3  

Finaller – Puanlama  6.17.1.5  

Finaller – Resmi Atış Programında Belirtilmiş Bildirim Süresi  6.6.1.5  

Finaller – Resmi Sonuçların Anons Edilmesi  6.17.1.13  

Finaller – Resmi Sonuçların Anons Edilmesi - 10 m / 50 m yarışmaları  6.17.2  

Finaller – Resmi Sonuçların Anons Edilmesi- 25 m çabuk atış tabanca  6.17.4  

Finaller – Resmi Sonuçların Anons Edilmesi- 25 m tabanca  6.17.5  

Finaller – Taşıyıcı Sistemler  6.11.4  

Finaller – Tek Hedef Arızaları – 10 ve 50 m Yarışmaları  6.17.1.8  

Finaller – Tek Hedef Arızaları – 25 m Yarışmaları  6.10.9.2  

Finaller – Yarışma Komutları – 50m Tüfek 3 Pozisyon  6.17.3  

Finaller – Yarışma Prosedürleri  6.17.1.12  

Finaller – Yarışmalar – Program - 25m Çabuk Atış Tabanca Erkekler  6.17.4  

Finaller – Yarışmalar – Program – Tüfek ve Tabanca yarışmaları  6.17  

Finaller – Yarışmalar – Program – Yivsiz Tüfek yarışmaları  9.17  

Finaller – Yarışmalar – Program 10m Havalı Tüfek ve 10m Havalı 
Tabanca  

6.17.2  

Finaller – Yarışmalar – Program -25m Tabanca Kadınlar 6.17.5  

Finaller – Yarışmalar – Program -50m tüfek 3 Pozisyon Erkekler ve 
Kadınlar 

6.17.3  

Finaller – Yarışmalar – Program -50m yatarak ve 50 m tabanca  6.17.2  

Finaller– EST Şikayetleri  6.17.1.8  

Finaller –Komutlar – 10m/50m yatarak ve 50mTabanca yarışmaları  6.17.2  

Finallerdeki poligon saati  6.4.3.5  

Flaşlı Fotoğraf – Uyarı İlanları  6.11.10  

Formlar  6.18  

Gayri Nizami Atışlar 10m, 50m ve 300m  6.11.7  

Gayri Resmi Antreman  6.6.2.3  

Gaz / CO2 Tüpleri – Sporcu Sorumluluğu  6.7.7.1  

Gaz ya da Hava Tüpleri – Değiştirilmesi veya Doldurulması  6.11.2.3  

Geç Kalma  6.11.6.4  

Genel Atış Noktası Standartları 300m,50m,10m  6.4.7  

Genel Hedef Gereksinimleri / Şartları  6.3.1  

Genel Hedef Standartları  6.3  

Genel Poligon Standartları  6.4.3  

Geri Sayım Durumu –Fazladan Yapılan Atışların Değerinin Transferi  6.11.7.2  

Göz Koruma  6.2.6  

Güneş – Poligonun Yönü  6.4.3.1  

Hakem yerleri  6.4.1.5  

Hakemlerin Puanları Onaylaması – Sporcu İmzası  6.14.10.3  

Hazırlık Zamanı – 25 m tabanca atışı  6.15.6.1  

Hazırlık Zamanı – Deneme hedefleri, yarışma öncesi kontroller  6.11.1.2  

Hazırlık Zamanı - DoubleTrap  6.4.20.2.3  

Hazırlık Zamanı – rüzgâr bayraklarının değiştirilmesi  6.4.4.6  

Hazırlık Zamanı – silahları ele alma, kuru tetik, nişan talimleri 6.11.2.1  

Hazırlık Zamanı 50 m/300 m rüzgâr bayraklarının kontrolü  6.4.4.6  
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Hedef Çerçevelerinin ve Atış Noktalarının Numaralandırılması  6.4.3.6  

Hedef Görevlisi – EST 6.10.2  

Hedef Görevlisi – kâğıt hedefler  6.9.6  

Hedef Görevlisi – kâğıt hedefler – 25m  6.9.8  

Hedef Hattı  6.4.3.2  

Hedef Hattı  6.4.5.4  

Hedef Kağıdı  6.3.3.4  

Hedef Merkezi- yatay değişiklikler  6.4.6.2  

Hedefler – Hareket Etmemesi  6.4.12.1  

Hedefler – Sabitlenmesi  6.4.1.1  

Hedeflerdeki Gölge  6.4.3.1  

Hedefleri taşıma sorumluluğu  6.9.6  

Hedeflerin Numaralandırılması  6.4.3.6  

Hedeflerin sistemleri  6.4.1.9  

Hedeflerin taşınması  6.14.10.1  

Hedeflerin yüksekliği  6.4.6.1  

ISSF Genel Sekreterliğince kağıt hedef ve plakların onaylanması  6.3.3.1  

ISSF Kuralları, Poligonlar, Hedeflerin Amaç ve Hedefi  6.1.1  

ISSF Kurallarının Ruhu  6.7.2  

ISSF Kurallarının Uygulanması  6.1.2  

ISSF Şampiyonalarının Gerçekleştirilmesi  6.1.4  

ISSF Şampiyonalarının Organizasyonu  6.1.4  

İhlaller – Açık Kural İhlalleri  6.12.7  

İhlaller – Gizlenmiş Kural İhlalleri  6.12.7  

İhlaller ve Disiplin Kuralları  6.12.7  

İkinci Kayıtçı – Kağıt Hedefler – 25 m  6.8.15  

İlave Atış – Aynı Hedefe Atış Yaptırtma  6.10.9.3  

İlave Atış – Monitörde Gösterilememesi ve Kaydedilememesi  6.10.9.3  

İlave Atış – Monitörde Gösterilmesi ve Kaydedilmesi  6.10.9.3  

İlave Atış – Son Atışın İptali (Yarışmada Ekstra)  6.10.9.3  

İlk sonuçlar  6.14.1  

İlk sonuçlar  6.16.6.1  

İnceleme – Ekipman, Silahlar, Pozisyonlarının İncelenmesi  6.8  

İnceleme – Elektronik Puanlama Hedeflerinin İncelenmesi  6.3.2.8  

İnceleme – Jüri Tarafından İnceleme – Ekstra Atış  6.10.9.3  

İnceleme – Kağıt Hedefler ve Plakların Teknik Delege Tarafından 
Kontrolü  

6.3.3  

İnceleme – Yarışmada Ekipman, Silahlar, Pozisyonlarının İncelenmesi  6.8.5  

İşaretleyici – Kağıt Hedefler- 25 m  6.14.12.2  

İtiraz süresi  6.16.6.1  

İtirazlar – Jüri tarafından karara bağlama  6.80.10  

İtirazlar – Puanlamaya İtirazlar–Sınıflandırma Jürisi  6.16.6  

İtirazlar – Sözlü  6.15.4  

İtirazlar – Yazılı İtirazlar  6.16.5  

İtirazlar ve Başvurular  6.16  

Jüri – Çoğunluk  6.8.7  

Jüri – Denetleme – Ekipman, Silah, Pozisyonlarının Kontrolü  6.8  

Jüri – Görevleri ve İşlevleri  6.8  

Jüri – ISSF Kuralları Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Uygulama  6.1.2  

Jüri – Jüri Tarafından Uzatma Verilmesi  6.8.13  
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Jüri – Kararları  6.8.8  

Jüri – kıyafet kararları, yeniden kontrol  6.7.9.3  

Jüri – Sorumlulukları  6.8.13  

Jüri – yarışma öncesi inceleme ve kontrol  6.8.3  

Jüri Tarafından Verilen Süre Uzatması – 5 Dakikadan Fazla Süreyle Atış 
Yapılmamışsa  

6.11.5.2  

Jüri Tarafından Verilen Süre Uzatması – Atış Noktası Değişikliği  6.11.5.2  

Jüri Tarafından Verilen Süre Uzatması – Olay Raporuna İşaretlenmesi  6.11.5.2  

Jüri Tarafından Verilen Süre Uzatması – Yavaş İşaretleme veya Hedef 
Değişimi  

6.11.4  

Jüri Üyeleri – Atıcıların Tavsiye veya Yardımları  6.8.4  

Jüri Üyeleri – Hedef Hattındaki–25m  6.8.15  

Jüri Üyeleri – Takım Görevlileri veya Sporcular 6.8.12  

Jüri üyelerinin resmi ISSF kırmızı yeleğini giymesi  6.8.2  

Jüriler – Jürilerin Görevi  6.1.4.1  

Jüriler – Tavsiye ve Denetimleri  6.8  

Jüriler – Yarışma Jürileri – Genel  6.8  

Jürinin hazır bulunması  6.8.7  

Kadınlar Yarışmaları  6.1.2  

Kâğıt Hedefler  6.3.3  

Kâğıt hedefler – 10m yarışmaları  6.3.4  

Kâğıt hedefler – 10m yarışmaları: 10 Atışlık Seriden Sonra Bu Hedefleri 
Uygun Yere Bırakma  

6.11.3  

Kağıt hedefler – 10m yarışmaları:hedeflerin değişimi  6.11.3  

Kâğıt hedefler – 50m Tüfek ve Tabanca  6.11.4  

Kâğıt hedefler – 50m Tüfek ve Tabanca:çok yavaş işaretleme veya 
değiştirme  

6.11.4  

Kâğıt hedefler – 50m Tüfek ve Tabanca:hedeflerin değişimi  6.11.4  

Kâğıt hedefler – Hedeflerin idare edilmesi 10m havalı tüfek ve havalı 
tabanca  

6.11.3  

Kâğıt hedefler – Hedeflerin idare edilmesi 50m Tüfek ve 50m Tabanca  6.11.4  

Kâğıt hedefler – Standartlar  6.3.4  

Kâğıt ve Plak Hedeflerinin ISSF Genel Merkezine Gönderilmesi  6.3.3  

Kalan süre  6.11.1.2  

Kamuflaj  6.7.6  

Kapalı Poligonlar – Aydınlatma Koşulları (lüks)  6.4.14  

Kapalı Poligonlarda ışık koşulları  6.4.14  

Kapalı Poligonlarda ışık ölçümü  6.4.14  

Kararlar – Atış Değeri Hakkındaki Karar  6.14.5  

Kararlar – Jüri  6.8.8  

Kararlar – Jüri – ISSF Kurallarında Belirtilmeyen Durumlar  6.8.11  

Kararlar – Sınıflandırma Jürisinin Kararları  6.14.5  

Kararlar – Sınıflandırma Jürisinin Kararları  6.10.3.1  

Kayıp – Yapılmamış Atış  6.14.7  

Kayıtçı – kağıt hedefler – koşan hedef  6.9.4  

Kayıtçı– kağıt hedefler  6.9.3  

Kayıtçının ekipmanı  6.9.3  

Kayıtlar  6.14.3  

Kayıtlar – Final kayıtları  6.6.3  

Kayma atışları – 25 m Yarışmalarında  6.14.12.2  
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Kayma Mastarı  6.14.12.1  

Kenar Siperlikleri  6.7.8.4  

Kıyafet düzenlemeleri - uygun giysi  6.7.6  

Kıyafet Yönetmeliği – Uygun Kıyafetler  6.17.1.3  

Kontrol Kağıdının alanı dışındaki atışlar  6.3.6.5  

Kontrol Kağıtları – 25 m EST  6.3.6.5  

Kontrol Kartı – Kontrol Kartını Gösterememe  6.11.6.5  

Kontrolden sonra ekipmanın değiştirilmesi  6.7.7.1  

Koşan hedef – atış yolu görevlisi  6.4.15.8  

Koşan hedef – kuru tetik pozisyonu  6.4.15.6  

Koşan hedef – seyircilerin sporcuları görebilmesi  6.4.15.5  

Koşan hedef poligonları  6.4.15  

Koşan hedef poligonları 10m  6.4.16.2  

Koşan hedef poligonları 50m  6.4.16.1  

Koşan Hedef Poligonlarının Standartları  6.4.17  

Koşan Hedef Poligonlarının Standartları- Genel  6.4.15  

Koşan hedef–atış istasyonunun eni  6.4.15.6  

Koşan hedef–atış yolu tahsisi  6.6.6.4  

Koşan hedef–atış zamanı  6.4.15.9  

Kulak Koruma  6.2.5  

Kural ihlalleri–Cezalar  6.12.6  

Kural ihlallerinin cezaları  6.12.6  

Kuralların kapsamı  6.1.2  

Kuru Tetik  6.2.4.1  

Kuru Tetik – Açıklama  6.2.4.1  

Mastar – 25 m Merkez Ateşlemeli Tabanca İçin Mastar  6.3.5.1  

Mastar – 300 Tüfek İçin Mastar  6.3.5.2  

Mastar – 4,5 mm Dış Mastar – 10 m Havalı Tüfek / 10 m Koşan Hedef  6.3.5.8  

Mastar – 4,5 mm Dış Mastar – 10m Havalı Tabanca  6.3.5.9  

Mastar – 4,5 mm İç Mastar  6.3.5.7  

Mastar – Havalı Tabanca Mastarı İle Havalı Tüfek Merkez On 
Puanlaması  

6.3.5.5  

Mastar – Havalı Tabanca Merkez On Puanlaması  6.3.5.6  

Mastar – Küçük Çap tüfek ve Tabancalar İçin Mastar – 5,6 mm Kalibre  6.3.5.3  

Mastarın Yerleştirilmesi  6.14.11.5  

Mastarlar Kağıt Hedefler İçin  6.3.5.4  

Mastar–Teknik Delege Kontrolü  6.4.1.10  

Merkez On Puanlaması – Havalı Tabanca  6.3.5.6  

Merkez On Puanlaması – Havalı Tüfek  6.3.5.5  

Merminin halkaya değmesi  6.3.5.8  

Monitör – Görülebilirliği  6.10.9.3  

Müsaade Edilir Arızalar 6.13.2  

Müsaade Edilmeyen Arızalar 6.13.2  

Müsabaka Görevlileri 6.9  

Nişan Alma Egzersizleri  6.11.1.1  

Nişan Bölgesi – Sadece Bir (1) Siyah Nişan Bölgesi  6.2.4.1  

Onaylanmamış silah veya ekipman  6.11.6.1  

Organizasyon Komitesi ve görevleri  6.1.4.2  

Ödüller ve Rekorlar  6.17.1.3  

Özel Hileler – Kıyafet  6.7.5.3  
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Özelliklerden sapmalar  6.4.1.11  

Plak atış yarışmalarında antrenörlük  6.12.5.2  

Plak atışı- atış noktalarının tahsisi (Kural 7.10.4)  6.6.6.3  

Plak atışı için kenar siperlikleri (Kural 7.12.6)  6.7.8.4  

Plak atışı– poligonların ve mermilerin seçimi  6.6.6.3  

Plaklar 6.3.7  

Plakların Testi  6.3.7.3  

Poligon Amiri – Görev ve Sorumlulukları  6.9.1  

Poligon amirinin deneme atışını maç atışına değiştirmesi  6.11.1.2  

Poligon Görevlileri – görev ve sorumlulukları  6.9.2  

Poligon Görevlileri – ISSF Kuralları hakkında bilgi ve uygulama  6.9.2  

Poligon Görevlileri – Sorumlulukları  6.9.2  

Poligon Görevlilerinin sorumlulukları DOLDUR/BAŞLA-BOŞALT/DUR  6.2.3.1  

Poligon saati  6.4.3.5  

Poligon skor tahtaları  6.4.2  

Poligon Standartları  6.4.1  

Poligon ve çukurlar için sinyal sistemleri  6.4.11.5  

Poligon ve hedef standartları  6.4  

Poligonda İletişim  6.4.2  

Poligonlarda yağmur, güneş, rüzgara karşı koruma  6.4.1.5  

Program – jüri kontrolü  6.8  

Propaganda / gösteri  6.12.1  

Puan Eksiltme  6.14.7  

Puan Eksiltme – Başla Komutundan Önce Yapılan Atış(lar)  6.11.1.1  

Puan Eksiltme – Ekipman Kontrol Kartının Gösterilememesi  6.11.6.5  

Puan Eksiltme – Hazırlık Süresinde Tekrarlanan Hava Boşaltılması 6.11.2.1  

Puan Eksiltme – Hedefe Fazla Atış  6.11.7.2  

Puan Eksiltme – Onaylanmamış Silah ve Ekipman  6.11.6.1  

Puan Eksiltme – Yanlış Bilgi Verilmesi  6.12.7  

Puanlama – Sınıflandırma Ofisinde Puanlama  6.14.10.1  

Puanlama Bölgeleri – Puanlama Halkaları  6.14.11.1  

Puanlama Halkalarının Boyutları (Dış Çap)  6.3.4  

Puanlama halkasının dışını vurma  6.14.11.1  

Puanlama Prosedürleri  6.14.10.3  

Puanlama Prosedürleri (Kâğıt Hedefler) 25 m Yarışmaları  6.14.12  

Puanlamaya İtirazlar  6.10.7  

Puanlamaya İtirazlar – Elektronik Puanlama Hedefleri  6.10.7  

Puanlamaya İtirazlar – Elektronik Puanlama Hedefleri: 2 Puan Eksiltme  6.16.6.2  

Puanlamaya İtirazlar – Kâğıt hedefler  6.16.6.3  

Rahatsız Edilmek  6.11.9  

Resmi Antreman  6.6.2.1  

Rüzgâr Bayrakları 50 m / 300 m  6.4.4  

Sağlak Sporcular  6.1.2  

Seremoniler – Sporcuların Görünüşü  6.7.6.2  

Seremoniler – Sporcuların Görünüşü  6.7.6.3  

Ses Donanım Ürünleri  6.7.5.4  

Seyircilerin Alanı  6.4.1.5  

Sınıflandırma Jürisi – Elektronik Puanlama Hedefleri  6.10.3  

Sınıflandırma Jürisi – Puanların Denetlenmesi  6.8  

Sınıflandırma Ofisi – Görev ve Prosedürler  6.14.5  
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Sıralama Serisi Formülü  6.6.6.1  

Sırt (Start) Numaraları  6.7.8  

Sigara içmek  6.11.10  

Silah Çantaları  6.11.10  

Silah Çantası  6.2.2.8  

Silah veya ekipmanın değiştirilmesi  6.11.6.2  

Silah veya ekipmanın yeniden kontrolü/incelemesi  6.7.9.2  

Silaha Dokunmak – “DUR (STOP)” sonra  6.2.3.5  

Silaha Dokunmak - 10m Kağıt hedefler  6.11.3  

Silaha Dokunmak - 50m Kağıt hedefler  6.11.4  

Silaha Dokunmak – Atış Hattından Silahların Çıkartılması  6.2.2.1  

Silaha Dokunmak – Kişisel Disiplin 6.2.2 

Silahı bırakma  6.2.2.3  

Silahı tamir etme veya değiştirme  6.13.3  

Silahı tamir etme veya değiştirme –ekstra süre uygulanmaz ek deneme 
atışı yapılır  

6.13.4  

Silahların emniyetinin onaylanması  6.2.2.2  

Silahların Testi (Fonksiyon Testi)  6.4.11.11  

Siperlikler  6.7.8.4  

Skeet Poligonları–Standartlar  6.4.21  

Skeet Poligonları–Standartlar –poligon görünüşü  6.4.21.4  

Solak Sporcu 6.1.2  

Sonuç kitapçığı  6.14.3  

Sonuç listesi – ISSF’e rapor verilmesi  6.14.4  

Sonuç listesi – içerikler  6.14.3.1  

Sonuç listesi – kısaltmalar  6.14.3.2  

Sonuçların Bağımsız Değerlendirilmesi  6.14.10.4  

Sözlü İtirazlar  6.16.4  

Sporcu - atışa hazır  6.12.4  

Sporcu - atışa hazırlık  6.10.4  

Sporcular ve Görevliler için yönetim kuralları  6.12  

Sporcuların uygunluğu  6.7.8.3  

Sporcunun sorumluluğu - ekipman  6.7.1  

Süreler - Koşan hedef  6.4.15.9  

Şeffaf Mastar Kullanımı  6.14.11.3  

Şüpheli atışlar  6.14.11.2  

Şüpheli atışlar- puanlama  6.10.9.3  

Şüpheli atışların kaydedilmemesi  6.10.9.3  

Takım Beraberlikleri  6.15.7  

Takım Kaptanı 6.6.4  

Takım Kaptanı – Sorumlulukları  6.12.3  

Takım Sonuçları – 50 m ve 300 m Eleme Yarışmalarında Takım 
Sonuçları  

6.6.6.1  

Takım yarışmasında atıcının diğer atıcıyla yer değiştirmesi  6.6.5  

Teknik Delege tarafından Poligonların Kontrolü  6.4.1.10  

Teknik Delegeler: Atış Yollarının Tahsisi – Denetimi  6.6.6  

Teknik Delegeler: Dünya / Olimpik Raporların Kaydı  6.14.9  

Teknik Delegeler: EST Kontrolü  6.3.2.8  

Teknik Delegeler: Mastarların Test Edilmesi  6.4.1.10  

Teknik Delegeler: Yivsiz Tüfek yarışmaları– poligonlar ve mermilerin 6.8.3  
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seçimi  

Teknik Görevliler – EST  6.10.1  

Teknik Kuralların Kapsamı  6.1.3  

Teknik Toplantı  6.6.4  

Tüfek ve tabanca yarışmalarında antrenörlük  6.12.5  

Uyarı  6.12.6.1  

Ücretler – İtirazlar ve Başvurular  6.13.3  

Yanlış Bilgilendirme  6.12.7  

Yapılmayan atışlar  6.11.1.2  

Yarışma alanı  6.11.10  

Yarışma atışı başladıktan sonra hava boşaltılması 6.11.2.2  

Yarışma Kuralları  6.11.1  

Yarışma öncesi Antreman  6.6.2.2  

Yarışmanın başlaması  6.11.1.2  
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Yazılı İtirazlar  6.16.5  
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Yedek Pozisyon  6.10.9.3  
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7.1 GENEL 

7.1.1  Bu kurallar ISSF Teknik Kurallarının bir parçasıdır ve tüm Tüfek 

yarışmaları için geçerlidir. 

7.1.2  Tüm sporcular, takım liderleri ve görevliler ISSF kurallarının bilmeli ve bu 

kuralların uygulanmasını sağlamalıdır. ISSF kurallarına uymak her 

sporcunun kendi sorumluluğudur. 

7.1.3  Eğer bir kural sağ elini kullanarak atış yapan atıcılar için geçerliyse, bu 

kuralın tersi de sol elini kullanan atıcılar için geçerlidir. 

7.1.4  Bir kural özellikle Erkek veya Kadın sporcu yarışması için geçerli olarak 

belirtilmiyorsa, her ikisi için de aynı şekilde geçerlidir. 

7.2  EMNİYET 

 EMNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR 

 ISSF Emniyet Kuralları, Kural 6.2’dedir. 

7.3  POLİGON VE HEDEF STANDARTLARI 

 Hedef ve poligon standartları, Kural 6.3’dedir. Poligonlar ve diğer tesisler 

için gereksinimler Kural 6.4’dedir. 

7.4 EKİPMAN VE MÜHİMMAT 

7.4.1  Tüm Tüfekler için Standartlar 

7.4.1.1  Tek Atışlı Tüfekler. Sadece her atıştan önce manuel olarak doldurulması 

gereken tek atışlı tüfekler kullanılabilir. Bununla birlikte, 300m Standart 

Tüfek yarışmasında Uluslararası Askeri Spor Konseyi (CSIM) 300m 

yarışmaları çerçevesinde kullanımı yasal olan tüfekler, yarışmadan önce 

Ekipman Kontrolü tarafından kontrol edilmek kaydıyla kullanılabilir. 

7.4.1.2 Her Yarışma için Bir Tüfek. Bir yarışmanın Eleme, Sıralama ve Final 

turlarında yalnızca bir (1) tüfeğin kullanılmasına izin verilir. Çıkarılabilir 

dipçiğin değiştirilmesi haricinde; mekanizma, namlu ve kundak 

değiştirilemez. Mekanizma, namlu veya dipçiğe bağlı aksesuarlar 

değiştirilebilir. Eğer Jüri onaylarsa, bozulan tüfek Kural 6.13.3’e göre 

değiştirilebilir. 

7.4.1.3 Hareket ve Titreşim Azaltma Sistemleri. Atış öncesinde aktif şekilde 

tüfeğin hareket veya titreşimini azaltan veya yavaşlatan, minimize eden bir 

cihaz, mekanizma veya sistemin kullanılması yasaktır. 

7.4.1.4  Kabza. Sağ elini kullanan sporcular için kabza, tüfek kayışına veya sol 

kola temas etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

7.4.1.5  Namlu ve uzatma tüpleri herhangi bir şekilde delinmiş olmamalıdır. Tüfek 

üzerindeki kompansatörler ve namlu kesikleri yasaktır. Yiv-Set veya düz 

namlu görüntüsünden başka herhangi bir yapı veya alet yasaktır.. 
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7.4.1.6 Nişangâhlar 

a) Tüfeğe numaralı mercek ve dürbün takılamaz. 

b) Numaralı gözlük, filtreler veya düzeltici ve renkli lensler sporcu 

tarafından kullanılabilir. 

c) Bir mercek veya mercekler sistemi içeren nişangâhlar kullanılamaz. 

Hafif filtreler geze, arpacığa veya her ikisine birden takılabilir. 

d) Atış mekanizmasını aktive etmek için programlanmış herhangi bir nişan 

alma gereci kullanmak yasaktır. 

e) Bir siperlik tüfeğe veya geze takılabilir. Siperliğin eni (A) 30mm’den 

daha geniş, boyu nişan almayan göz tarafında gez deliği merkezinden 

başlayarak 100mm’den daha uzun olamaz. Bir siperlik nişan alan göz 

tarafında kullanılamaz. 

  

 Gezdeki Siperlik 

  

f) Sağ omuzdan sol gözle nişan alarak atış yapılırken ( veya tam tersi ), 

büyütücü merceği olmadığı sürece bir prizma veya ayna kullanılabilir. 

Fakat sağ omuzdan sağ gözle nişan alarak, sol omuzdan sol gözle 

nişan alarak atış yaparken bir prizma veya ayna kullanılamaz. 

 
7.4.1.7  Elektronik tetiklere aşağıdaki koşulları sağladığı sürece izin verilmelidir: 

a) Elektronik tetik için kullanılan pil, kablo ve tüm parçalar, dışarıdan 

görünmeyecek şekilde tüfek kundağı veya mekanizması içine sıkıca 

tutturulmuş olmalıdır. 

b) Tetik sağ elini kullanan atıcının sağ eliyle kontrol edeceği, sol elini 

kullanan atıcının sol eliyle kontrol edeceği şekilde olmalıdır; 

c) Tüfek, “Ekipman Kontrol Bölümüne” incelenmek üzere bütün 

parçalarıyla birlikte sunulmalıdır; 

d) Tüfeğin bütün parçaları yarışma için belirtilen boyut ve ağırlık ölçülerine 

uyuyor olmalıdır. 
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7.4.2  300 m Standart Tüfek ve 10 m Havalı Tüfek Standartları 

7.4.2.1  Dipçik tabanı aşağı veya yukarı ayarlanabilir olabilir. Dipçik tabanının 

aşağı ve yukarı doğru ayarlanabilir ucunun en alt noktası; aşağı 

pozisyonunda namlunun merkez çizgisinden maksimum 220 mm den daha 

aşağıda olamaz. Dipçik tabanı, bitiminin merkez çizgisine paralel; sağa 

veya sola doğru maksimum 15 mm yatabilmelidir veya dipçik tabanının 

tamamı (bir parçası değil) dikey ekseni etrafında döndürülebilmelidir. 

Dipçik tabanını yatay ekseni etrafında döndürmeye izin verilmemektedir. 

 

7.4.2.1.1  

 

     

 

7.4.2.2  Başparmak deliği, başparmak desteği, avuç desteği, topuk desteği veya su 

terazisi yasaktır. Topuk desteği, elin kaymasını önlemek için dizayn 

edilmiş, silah kabzasının ön tarafındaki bir pabuç veya uzatmadır. 

7.4.2.3 Eğer kundak izin verilen maksimum boyutlardan daha küçükse, Tüfek 

Ölçüm Tablosunda gösterilen ölçülere getirilebilir. Yapılacak herhangi bir 

ek, izin verilen ölçülere uygun olmalıdır ve hiçbir koşulda kabza, yanak 

desteği veya kundağın alt kısmı anatomik bir yapıda olmamalıdır. 

7.4.2.4  Kabza ile namlu merkez çizgisine dik düşey düzlem arasındaki mesafe 

60mm’den uzun olmamalıdır. 
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7.4.2.5  Tüfeği kavrayışta ekstra kolaylık sağlayacak herhangi bir materyal el 

kundağına ve kabzasına eklenemez. 

7.4.2.6  Dıştan Takılan Ağırlıklar 

a) Yalnızca namlu merkezinden 30 mm yarıçapında olan namlu ağırlıkları 

kullanılabilir. Namlu ağırlıkları, namlu boyunca hareket ettirilebilir; 

b) Kullanılacak diğer ağırlıklar kundağın içinde yer almalıdır; ve 

c) Dipçik tabanının alt kısmının ilerisine veya yan kısmına kayan tüm cihaz 

ve ağırlıklar yasaktır. 

7.4.3  300 m Standart Tüfek Standartları 

 Tüm 300m standart Tüfekler, aşağıdaki belirtilen kısıtlamalar 

çerçevesinde, Tüfek Ölçüm Tablosunda verilen özelliklere uymalıdır: 

a)  Minimum tetik ağırlığı 1500 gram olmalıdır. Tetik ağırlığı namlu dik 

olacak şekilde ölçülmelidir. Tetik ağırlığı kontrolleri son seriden hemen 

sonra yapılmalıdır. Ağırlığı ölçmek için en fazla 3 denemeye izin 

verilmektedir. Tüfeği testi geçemeyen sporcu diskalifiye edilmelidir; 

b) Tüfek, atış sırasında atış hattından poligon görevlilerinin izni olmadan 

çıkartılmamalıdır.  

c)  Bütün pozisyonlarda değiştirilmeden aynı tüfek kullanılmalıdır. Dipçik 

tabanı ve “handstop” ayarlamalarına, arpacık değişimlerine ve gez veya 

diopter ayarlamalarına izin verilmektedir. Yarışma esnasında namlu 

temizlenmesi ve sürgü sökülmesi için yanak parçasının sökülmesine 

Jüri gözetimi dâhilinde izin verilmiştir; ancak tekrar yerleştirildiğinde 

pozisyonu değişmemelidir.  

d)  Namlunun arka yüzünden ağzına kadar olan uzunluğu, uzatma tüpleri 

dâhil 762 mm yi geçmemelidir. 

 
7.4.4  10 m Havalı Tüfek Standartları 

 Tüfek Ölçüm Tablosundaki özelliklere uyan ve aşağıdaki diğer 

kısıtlamaları da içeren tüm sıkıştırılmış gazlı veya havalı tüfekler: 

a) Havalı tüfek sisteminin, mekanizmanın arka ucundan tüfek ağzına 

kadar ölçülen toplam uzunluğu 850 mm yi geçmemelidir; ve 

b) Arpacık görünür namlu ağzından öteye geçmemelidir. 
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7.4.4.1 Tüfek Ölçüm Tablosu 
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 C,D,E,F ve J boyutları için ölçümler, namlunun merkez çizgisindendir. 

 TÜFEK ÖZELLİĞİ 

300m 

Standart 

Tüfek 

Havalı 

Tüfek 

A Arpacık tünelinin uzunluğu 50mm 50mm 

B Arpacık tünelinin çapı 25mm 25mm 

C 

Arpacık halkası merkezinin namlu deliği 

merkezine uzaklığı (sağ omuzdan sol gözünü 

kullanarak atış yapan sporcular hariç) 

60mm 60mm 

D Kundağın ön tarafının derinliği 90mm 90mm 

E Kabzanın en alt noktası 160mm 160mm 

F 

Kundağın veya dipçik tabanı ucunun, dipçik 

alanı maksimum aşağı doğru pozisyondayken 

en alt noktası 

220mm 220mm 

G Dipçik tabanı eğrisinin derinliği 20mm 20mm 

H Dipçik tabanının boyu 153mm 153mm 

I Kundağın ön tarafının maksimum kalınlığı 60mm 60mm 

J1 
Yanaklığın namlunun merkez çizgisine dik bir 

düzleme maksimum uzaklığı 
40mm 40mm 

J2 
Namlunun merkez çizgisine dik bir düzlemden 

kabzanın herhangi bir kısmına azami uzaklık 
60mm 60mm 

K 

Dipçik tabanının, dipçiğin bitiminin merkez 

çizgisine paralel; sağa veya sola doğru 

yatabilme payı 

15mm 15mm 

L Tetik ağırlığı – Tetik kurulu değilken 
1500gr 

min. 
Serbest 

M 
Nişangahlarla birlikte ağırlık (300m’de 

handstop’la birlikte ağırlık) 
5.5kg 5.5kg 

N 
Arpacık, 300m Standart ve Havalı Tüfekte namlu 

ağzından ileride olamaz 
Geçemez Geçemez 

O 
Standart Tüfek: Uzatma tüpleri dahil toplam 

namlu uzunluğu (arka yüzünden namlu ağzına) 
762mm - 

O1 
Havalı Tüfek: Havalı Tüfek sisteminin toplam 

uzunluğu 
- 850mm 
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7.4.5 50m Tüfek Standartları 

 5.6 mm (.22Cal) kenar ateşlemeli uzun tüfek mermisi kullanan tüm tüfekler 

aşağıdaki kısıtlamalara uyduğu sürece kullanılabilir: 

a) Avuç desteği ve handstop gibi tüm aksesuarlarla birlikte tüfek erkekler 

için 8 kg’dan ağır olmamalıdır.  

b) Avuç desteği ve handstop gibi tüm aksesuarlarla birlikte tüfek kadınlar 

için 6.5 kg’dan ağır olmamalıdır.  

c) Dipçiğin aşağı tarafındaki ağırlıklar; yatay olarak namlunun merkez 

çizgisinden daha ileri geçmemelidir ve namlunun merkez çizgisi ile 

yanaklığın maksimum uzantısı arasındaki mesafeyi de geçmemelidir. 

Takılan ağırlıklar, dipçik tabanındaki en derin noktanın altına geçemez. 

d) Tüfek kundağı üzerindeki ağırlıklar namlunun merkez çizgisinin 

90mm’den fazla altına uzamamalıdır ve kundağın üzerindeki ağırlıklarla 

sistem ucu arasındaki mesafe 700mm’yi geçmemelidir. 
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7.4.5.1  Dipçik Tabanı ve Kancası 

a)  Aşağıdaki sınırlamalara uyan dipçik kancası kullanılabilir; 

b)  Dipçik kancası, dipçik tabanından geriye doğru 153 mm den (A) uzun 

olamaz. Bu uzunluk, namlu eksenine dik olacak şekilde dipçik tabanı 

çukuruna teğet geçen çizgiden geriye doğru, namlu eksenine paralel 

doğrultuda ölçülür. Dipçik omuza rahatça yerleşmelidir.  

c)  Dipçik kancasının eğimli dış uzunluğunun boyu 178 mm den fazla 

olmamalıdır. (B) 

d)  Dipçik tabanının üst çıkıntısı, bu dik hattın arkasına 25mm’den fazla 

uzanmamalıdır. 

e)  Dipçik tabanının alt kısmından ileri veya yan kısmına çıkan ağırlıklar 

veya gereçler yasaktır. 

  

 

7.4.5.2  Avuç Desteği (Şampiyon) 

 Avuç desteği; öndeki el ile tüfeğe destek sağlayan, kundağın altındaki 

çıkıntı veya uzantıdır. Namlunun merkez çizgisinden aşağıya 200 mm den 

daha fazla uzanamaz. 

7.4.5.3 Tabanca Kabzaları 

 Tabanca kabzalarının hiçbir kısmı, elin arka kısmına dokunacak veya 

destekleyecek herhangi bir şekilde uzatılamaz veya imal edilemez. 
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7.4.5.4  300 m Tüfek Standartları 

 300m Tüfek Standartları, 50 m Tüfek (erkek, kadın) standartlarıyla aynıdır. 

Kural 7.4.5’e ve Tüfek Özellikleri Tablosuna bakınız. 

7.4.6  Mühimmat 

Tüfek Kalibre Diğer Ayrıntılar 

50m 
5.6mm 
(.22”) 

Kenar ateşlemeli uzun tüfek. Yalnızca kurşundan 
veya diğer yumuşak materyalden yapılmış mermilere 
izin verilmektedir. 

10m 
4.5mm 
(.177”) 

Kurşundan veya diğer yumuşak materyalden yapılmış 
her tür mermi kullanılabilir. 

300m 
Maksimum 

8 mm 

Sporculara veya poligon personeline tehlike 
yaratmadan atış yapabilecek bütün mühimmatlar 
kullanılabilir. İzli, zırhla güçlendirilmiş veya yangın 
çıkartan mühimmat kullanmak yasaktır. 

 

7.5 KIYAFET DÜZENLEMELERİ 

 Kıyafet ve kıyafet testine dair genel standartlar için Genel Teknik Kurallara 

bakınız (Kural 6.7). 

7.5.1 Tüfek Kıyafeti için Genel Standartlar 

7.5.1.1 Bütün atış ceketleri, atış pantolonları ve atış eldivenleri kabul edilmiş olan 

atış koşullarında fiziksel özelliklerini değiştirmeyecek (sertleşmeyecek, 

katılaşmayacak veya kalınlaşmayacak) materyalden yapılmalıdır. Bütün 

astar, vatka ve takviyeler bu özellikte olmalıdır. Astar veya vatkalar normal 

dikiş yerleri dışında giysiye dikilmiş, tutturulmuş veya sabitlenmiş 

olmamalıdır. Astar ve vatkalar kıyafetin parçası olarak ölçülmelidir. 

7.5.1.2  Herhangi bir ISSF Şampiyonasındaki tüm Tüfek yarışmalarında her sporcu 

yalnızca bir (1) atış ceketi ve bir (1) atış pantolonu kullanabilir. Tüm tüfek 

atışı ceketleri ve atış pantolonlarının üzerinde ISSF Ekipman Kontrol 

tarafından verilmiş ve ISSF veritabanına kaydedilmiş özgün bir seri 

numarasına sahip bir mühür bulunmalıdır. Üzerinde mühür bulunmayan 

ceket ve pantolonlara sahip sporcular, bunları mühürlenmeleri ve ISSF 

veritabanına kaydedilmeleri için Ekipman Kontrole getirmelidir. Her sporcu 

için sadece bir ceket ve pantolon kaydedilir. Birden fazla ISSF mühürlü 

ceket ve pantolonu olan sporcular, gelecekteki müsabakalarda hangi 

parçanın kullanılacağını ISSF Ekipman Kontrole bildirmelidir ve sadece 

parça başına bir mühür kalmalıdır. Mühürü olmayan (yeni ve değiştirilmiş) 

ceket ve pantolon değişikliği yapacak olan sporcular, önceki mühürü 

geçersiz kılmak ve yeni mühür almak için bunları Ekipman Kontrole 

getirmelidir (6.7.7.1.f). Bir sporcu yarışma sonrası test için seçildiğinde; 

testin, sporcunun üzerine kayıtlı mühürün aynı sporcu tarafından kullanılan 

giysinin üzerindeki mühür olduğunu tasdik etmesi gerekir. 
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7.5.1.3 Normal sporcu tipi antreman pantolonları veya normal sporcu tipi 

antreman ayakkabıları tüm yarışmalarda ve pozisyonlarda giyilebilir. 

Müsabakalar esnasında şort giyilirse, şortun alt kısmıyla dizkapağı 

merkezi arasındaki mesafe 15cm’den fazla olmamalıdır. Herhangi bir tip 

sandalet giyilemez. 

7.5.1.4 Sporcular kullandıkları tüm ekipmanların bu kurallara uygun olduğundan 

emin olmak zorundadır. Ekipman Kontrol Bölümü, Resmi Antreman 

günüyle başlayacak ve Tüfek müsabakalarının son gününe kadar devam 

edecek şekilde, gönüllü incelemeler için açık olmalıdır ve sporcular, Tüfek 

kıyafetlerinin bu kurallara uygun olduğundan emin olmak maksadıyla 

müsabakalardan önce Ekipman Kontrol incelemesine getirmeleri için 

teşvik edilmektedir. Müsabakalar için ceket ve pantolonlar hazırlanırken; 

sporcular ısı, nem ve diğer çevre koşullarında yaşanacak değişiklikler 

yüzünden ortaya çıkabilecek ölçüm değişiklikleri için pay bırakmalıdır.  

7.5.1.5 Eleme ve Sıralama Serisi müsabakalarından sonra, uyumdan emin olmak 

için tüm tüfek giyim parçalarının müsabaka sonrası kontrolleri yapılacaktır 

(6.7.6). 

7.5.2 Kıyafet Ölçüm Standartları 

7.5.2.1 Kıyafet Kalınlıkları Standart Tablosu 

 Tüfek müsabaka kıyafeti, aşağıdaki kalınlık ölçüm standartlarıyla uyumlu 

olmalıdır. 

Ölçüm yeri Kalınlık Ceketler Pantolon Ayakkabı Eldiven İç giysi 

Normal Tek 2.5mm 2.5mm 4.0mm - 2.5mm 

Normal Çift 5.0mm 5.0mm - - 5.0mm 

Normal Toplam - - - 12.0mm - 

Takviyeler Tek 10.0mm 10.0mm - - - 

Takviyeler Çift 20.0mm 20.0mm - - - 

 Tablodaki kalınlık ölçüm standartlarından daha büyük hiçbir ölçüm kabul 

edilemez (sıfır tolerans). 

7.5.2.2 Sertlik Ölçüm Standartları 

 Tüfek müsabaka kıyafeti aşağıdaki sertlik ölçüm standartlarına uygun 

olmalıdır: 

a)  Ölçüm silindiri en az 3.0 mm sıkıştırırsa, materyal kabul edilebilirdir; 

b)  Ölçüm 3.0 mm’nin altında gösterilirse, malzeme çok serttir. Minimum 

3.0 mm’nin altındaki hiçbir ölçüm kabul edilmez; ve 

c)  Ceket ve pantolonların her bölümü, 60 mm’lik ölçüm silindiriyle 

ölçülebilme kapasitesinde olmalıdır. Şayet herhangi bir bölüm normal 

test için çok kısa gelirse, (60 mm veya daha büyük düz alan yoksa) 

ölçüm dikiş yerlerinden yapılmalıdır. 
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7.5.2.3 Ayakkabı Tabanı Esneklik Standardı 

 Bot veya ayakkabı test cihazında sıkıştırılırken, topuk alanına 15 Newton-

Metrelik bir kuvvet uygulandığında sporcuların ayakkabı tabanları en az 

22.5 derece bükülmelidir (Kural 6.5.3’e bakınız). 

7.5.3 Atış Ayakkabıları 

 Günlük sokak tipi veya hafif spor ayakkabılarının tüm pozisyonlarda 

kullanımına izin verilir. Aşağıdaki özelliklere uyan özel atış ayakkabıları, 

yalnızca 10m ve 50m 3 pozisyon yarışmalarında giyilebilir. Tüfek yatarak 

yarışmalarında özel atış ayakkabıları giyilmemelidir: 

7.5.3.1 Tüfek ayakkabısının üst kısmı (taban çizgisinin üzeri) yumuşak, esnek ve 

bükülgen olmalı; ayakkabının bu kısmının maksimum kalınlığı, ölçüm 

şekildeki, Atış Ayakkabısı Ölçüm Tablosu (7.5.3.6) D noktası gibi düz bir 

alanda gerçekleştirildiğinde astarıyla birlikte 4 mm’den fazla olmamalıdır. 

7.5.3.2 Ayakkabının tabanı;  uzunluğu ve genişliği boyunca aynı materyalden 

yapılmış ve aynı yapıda olmalı,  ve taban ayağın tüm ön kısmında esnek 

olmalıdır. Sporcular ayakkabılarında çıkartılabilir iç taban veya astarlar 

kullanabilir ancak herhangi bir iç taban da ayağın ön kısmında esnek 

olmalıdır. 

7.5.3.3 Tabanların esnek olduğunu göstermek için sporcular Oyun Alanındayken 

(FOP) sürekli olarak normal adımlarla yürümelidir (topuk-tırnak sırası). İlk 

ihlalde uyarı, sonraki ihlallerde iki puan ceza ve diskalifiye verilecektir. 

7.5.3.4 Tüfek ayakkabısının yerden en üst noktaya yüksekliği (Atış Ayakkabısı 

Ölçüm Tablosu, C Boyutu) uzunluğun 2/3’ünü geçemez. 

7.5.3.5 Sporcunun giydiği ayakkabılar birbirinin eşi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -352- 

 

7.5.3.6 Atış Ayakkabısı Ölçüm Tablosu 

 Sporcu ayakkabıları, şekil ve tabloda gösterilen maksimum boyutları 

geçmemelidir. 

  

  

 

A. Tabanın ayakkabı ucundaki maksimum kalınlığı: 10mm 

B. Ayakkabının toplam uzunluğu: Sporcunun ayakkabı numarasına 

göre 

C. Ayakkabının maksimum yüksekliği: B’nin uzunluğunun 2/3’ünü 

geçmemeli 

D. Ayakkabı materyalinin üst kısmının maksimum kalınlığı: 4 mm 

Ayakkabı tabanı üst yapının kavisine uymalıdır ve uç çıkıntılar 5.0 mm’den 

fazla olmamalıdır. Topuklar veya burun kare veya düz kesimli olmamalıdır. 
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7.5.4 Atış Ceketi 

7.5.4.1  Ceketin herhangi bir düz yüzeyi üzerinde ölçüm yapıldığında, atış 

ceketinin vücut ve kol kısımlarının astar ile birlikte tek kalınlığı maksimum 

2.5 mm yi, çift kalınlığı ise maksimum 5.0 mm yi geçmemelidir. Ceket eller 

aşağı konumdayken, sıkılmış yumruk alt hizasından uzun olmamalıdır. 

(Atış Ceketi Ölçümleri, Madde 7.5.4.9’a bakınız) 

7.5.4.2 Ceketin kapanışı ayarlanamayan düğme veya fermuar gibi kapanış 

gereçleriyle sağlanmalıdır. Ceket kapatıldığı zaman 100 mm den fazla üst 

üste gelmemelidir. (Ceket Tablosuna bakınız.) Ceket atıcının üstünde 

serbest bir şekilde durmalıdır. Bunu belirlemek için ceketin önü normal 

kapanmanın ötesinde düğme merkezinden düğme deliğinin dış kısmına, 

70 mm geçecek şekilde birbiri üzerine gelebilmelidir. Bu ölçüm atıcı 

kollarını yanlara doğru açmış pozisyonda gerçekleştirilmelidir. Ölçüm el ile 

ya da 6 ila 8 kg. arası gerginlikte, ISSF onaylı ölçüm aletleriyle 

yapılmalıdır. Düğme deliğini çerçeveleyen bölge azami 12 mm ile limitli 

olup bu bölgenin kalınlığının 2,5 mm’yi geçmesine izin verilmiştir. 

7.5.4.3  Bütün kayışlar, bağcıklar, kopçalar, dikişler veya yapay destek 

sağlayabilecek diğer gereçler yasaklanmıştır. Fakat omuz takviyesi 

bulunan alanda omuz alanındaki serbest materyali toplayacak bir fermuar 

veya en fazla iki kayışa izin verilir. (Atış Ceketi Ölçülerine bakınız, 7.5.4.9) 

Kurallar veya şekillerle belirtilenler dışında herhangi fermuar, bir kapatma 

veya sıkılaştırma aracı kullanmak yasaktır. 

7.5.4.4  Ceketi sertleştirmediği ve esnekliğini bozmadığı sürece sırt paneli birden 

fazla materyalden yapılmış olabilir. Sırt panelinin tüm parçaları maksimum 

2,5 mm kalınlık ve minimum 3.0 mm sertlik ile uyumlu olmalıdır. 

 7.5.4.5  Yan yüzün yapımında, ayakta pozisyondaki destekleyici kolun dirseği 

altına, dirsek ucunun 70 mm üzeri ve 20 mm altını kapsayan bir bölgeye 

herhangi bir dikiş eklenmeyecektir. Bu, sporcu ceketi tamamen kapalı 

halde giyerken ve ayakta pozisyonda tüfeği tutarken kontrol edilmelidir. 

7.5.4.6 Sporcu, düğmeli ceket giyerken her iki kolunu tam olarak uzatabilmelidir 

(kollar düz olmalıdır). Yatarak ve çök pozisyonlarında, atış ceketinin kol 

uzunluğu kayışın tutturulduğu kolun bileğini geçmemelidir. Ceketin kolu, 

sporcu atış pozisyonundayken el veya eldiven ile kundak arasında 

olmamalıdır. 

7.5.4.7 Ceketin iç veya dış yüzeyinde, vatkalarda veya ayakkabılarda ve/veya 

zeminde kaymayı engellemek için velcro’ya (velcro: Amerikan fermuarı, 

yüzeyleri birbirine tutturmak için kullanılan bir tür sentetik kumaş) ya da 

yapışkan maddeler ile sıvı veya spreye izin verilmemektedir. Ceket 

materyalinin pürüzlendirilmesine izin verilmiştir. İhlaller, Kurallara göre 

cezalandırılacaktır. 
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7.5.4.8 Atış ceketleri dış yüzeylerine yerleştirilmek üzere aşağıdaki kısıtlamalara 

uygun takviyelere sahip olabilirler: 

a)  Ceket materyali ve astar ile birlikte ölçüldüğünde tek kalınlığı 

maksimum 10 mm’yi, çift kalınlığı maksimum 20 mm’yi geçmemelidir; 

b)  Her iki dirsekte de takviyeler ilave edilebilir ama takviyeler, kol 

çevresinin yarısından daha geniş olamazlar. Kayışı tutan kolun 

takviyesi kolun üstünden başlayarak kol ağzının 100 mm gerisine 

kadar uzanabilir. Diğer koldaki takviye 300 mm’den fazla olamaz; 

c)  Kayışın bulunduğu kol tarafında, ceket kolu veya omuz dikişi üzerinde 

atış kayışının kaymaması için yalnızca bir (1) kopça, ilik, düğme veya 

benzeri bir gereç bulunabilir; 

d)  Dipçik tabanının temas ettiği omuz takviyesi 300 mm’den uzun olamaz 

(bakınız Kural 6.5.4.9); 

e)  Tüm iç cepler yasaktır; ve 

f)  Ceket üzerinde yalnızca bir (1) tane, ceketin sağ ön yüzünde (sol elini 

kullanan sporcular için sol ön yüzünde) dış cep olmasına izin 

verilmektedir. Cep, ceketin alt kenarından maksimum 250 mm 

yüksekte ve maksimum 200 mm genişliğinde olabilir. 
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7.5.4.9 Atış Ceketi Ölçüleri 

 Atış ceketleri şekilde gösterilen özelliklere uygun olmalıdır: 
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7.5.5 Atış Pantolonları 

7.5.5.1  Pantolonun herhangi düz bir yüzeyi üzerinde ölçüm yapıldığında astar ile 

birlikte maksimum tek kalınlığı 2,5 mm yi, maksimum çift kalınlığı 5.0 mm 

yi geçmemelidir. Pantolonun en üst kısmı, kalça kemiği üzerinden 50 mm 

den daha yukarıda olmamalıdır. Tüm cepler yasaktır. Pantolonu atıcının 

kalçasına veya bacaklarına sıkılaştıracak büzme ipi, fermuar veya bağlar 

yasaklanmıştır. Pantolonu desteklemek için maksimum 40 mm 

genişliğinde ve 3 mm kalınlığında normal bir bel kemeri veya pantolon 

askısı kullanılabilir. Eğer ayakta atış pozisyonunda bir bel kemeri 

kullanılıyorsa, sol kol veya dirseği destekleyecek bir kopça veya bağ 

kullanılmamalıdır. Kemer sol kolun veya dirseğin altında iki veya üç kat 

olmamalıdır. Eğer pantolonda bir kuşak varsa genişliği 70 mm yi geçemez. 

Eğer kuşağın kalınlığı 2.5 mm yi geçerse bel kemeri kullanılmasına izin 

verilmez. Bel kemeri kullanılmıyorsa, kuşağın maksimum kalınlığı 3,5 

mm’yi geçemez. Her birinin genişliği 20 mm’yi geçmeyen azami yedi (7) 

kemer köprüsü bulunabilir ve köprüler arasında en az 80 mm olmalıdır.  

Pantolon bir kancayla birlikte, en fazla beş tane düğmeyle veya en fazla 

beş tane kadar ayarlanabilir çıtçıtlı kapanışla, başka bir benzer kapatma 

gereciyle veya çok katmanlı olmayan bir amerikan fermuarı (velcro) ile 

kapatılabilir. Yalnızca tek tip bir pantolon kapatma şekline izin 

verilmektedir. Herhangi başka bir kapatma yöntemiyle birlikte kullanılan 

amerikan fermuarına izin verilmemektedir. Pantolon bacakların etrafında 

serbestçe hareket edebilecek şekilde geniş olmalıdır. Atış pantolonu 

kullanılmıyorsa, günlük hayatta kullanılan pantolonlar vücudun herhangi 

bir yerine suni bir destek sağlamadıkları sürece giyilebilirler. 

7.5.5.2  Fermuarlar, düğmeler, amerikan fermuarı ve benzer ayarlanamayan 

kapama gereçleri pantolonlarda aşağıda belirtilen yerlerde kullanılabilirler: 

a)  Pantolonun önünü açmak ve kapamak için yalnızca tek tip bir pantolon 

kapağına izin verilmektedir ve pantolon ağından daha aşağıda 

olmamalıdır;  

b)  Pantolonun önünde bir açıklık bulunmasına izin verilmiştir;  

c)  Her pantolon bacağında sadece bir tane fermuar bulunabilir. Fermuar 

açılımı pantolonun üst kenarına 70 mm den daha yakından 

başlamamalıdır. Ancak, pantolon paçasının bitimine kadar uzanmalıdır 

(Ceket ve Pantolon Tablosuna bakınız). Pantolonun üst bacağının 

önünde veya arkasında bir tane kapağa izin verilmektedir, ancak 

pantolonun aynı bacağı üzerinde iki yerde de kapak bulunamaz. 

7.5.5.3 Takviyeler pantolonun her iki diz kısmına eklenebilir. Pantolon diz 

takviyesinin maksimum uzunluğu 300 mm olmalıdır ve bacağın çevresinin 

yarısından daha geniş olmamalıdır. Astar ile pantolon materyali ile birlikte 

takviyenin tek kalınlığı 10 mm’yi (çift kalınlığı 20 mm’yi) geçmemelidir. 
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7.5.5.4 Atış pantolonları Tüfek Yatarak yarışmalarında giyilmemelidir, ama Tüfek 

3 Pozisyon yarışmaları Yatarak Atış aşamalarında giyilebilir.  

7.5.5.5 Atış Pantolonlarının Ölçüleri 

 Atış pantolonları çizimde gösterilen özelliklere uygun olmalıdır: 

  

7.5.6 Atış Eldivenleri 

7.5.6.1 Dikiş ve birleştirme yerleri hariç, ön ve arka materyali ile birlikte 

ölçüldüğünde herhangi bir noktada 12 mm’den kalın olamaz. 

7.5.6.2 Bilek ekleminin merkezinden yapılan ölçümde, atış eldiveni bileğin 

yukarısına 50 mm den fazla çıkmamalıdır (şekle bakınız). Bilekte herhangi 

bir bant veya başka bir kapatma gereci kullanmak yasaktır. Fakat bilek 

kapanışının bir kısmı, eldivenin giyilmesini kolaylaştırmak için elastik bir 

maddeden yapılmış olabilir, ama eldiven bilekte gevşek olmalıdır. 

    

 

 

7.5.7 İç Giyim 

7.5.7.1 Atış ceketinin altına giyilen giysilerin maksimum tek kalınlığı 2.5 mm, çift 

kalınlığı 5.0 mm’den fazla olmamalıdır. Aynı husus, pantolonların altına 

giyilen iç giyim için de geçerlidir. 
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7.5.7.2 Atış ceketi ve/veya pantolonunun altına sadece sporcunun kollarının, 

vücudunun ve bacaklarının hareketini kısıtlamayacak normal kişisel iç 

giysiler veya antreman giysileri giyilebilir. Başka her türlü iç giysi yasaktır. 

7.5.8 Ekipman ve Aksesuarlar 

7.5.8.1 Dürbünler (İzleme Dürbünü) 

 Yalnızca 50 m ve 300 m yarışmalarında, atışların ayarlanmasında ve 

rüzgârın değerlendirilmesinde, tüfeğe tutturulmamış dürbünlerin 

kullanılmasına izin verilmektedir. 

7.5.8.2 Kayışlar 

 Kayışın genişliği azami 40 mm olmalıdır. Kayış yalnızca sol kolun üst 

kısmına takılmalıdır ve oradan kundağın ön kısmına tutturulmalıdır. Kayış 

kundağa sadece bir noktada bağlanabilir. Kayış, elin veya bileğin sadece 

bir tarafından geçmelidir. Kayış fırdöndüsü ve “handstop” hariç tüfeğin 

hiçbir kısmı kayışla veya onun bir parçasıyla temas halinde olmamalıdır. 

7.5.8.3 Tüfek Destekleri 

 Atış aralarında tüfeği desteklemek için, sporcunun normal bir şekilde 

ayakta dururken hiçbir parçası omzundan yüksek olmayacak şekilde bir 

tüfek desteği kullanmasına izin verilmektedir. Ayakta atış pozisyonunda 

tüfek desteği atış masası veya sırasının önüne yerleştirilmemelidir. Tüfeği 

yerleştirirken, bitişikteki sporcuların rahatsız edilmemesine özen 

gösterilmelidir. Emniyet için; tüfek, tüfek desteği üzerindeyken aynı 

zamanda sporcu tarafından da tutulmalıdır. 

7.5.8.4 Atış Kutusu veya Çantası 

 Atış kutusu veya çantası atış hattında sporcunun öndeki omzundan ileride 

olmayacak şekilde yerleştirilmelidir, ancak ayakta atış pozisyonunda atış 

aralarında atış kutusu veya çantası, masa veya stand tüfek desteği olarak 

kullanılabilir. Atış kutusu veya çantası, masa veya stant; komşu 

noktalardaki sporcuları rahatsız edecek veya rüzgâr kırıcısı işlevi görecek 

büyüklük ve yapıda olmamalıdır. 

7.5.8.5  Çök Minderi 

 Çökerek atış pozisyonunda kullanmak için yalnızca bir tane silindirik 

yapıda çök minderine izin verilmektedir. Çök minderi, maksimum 25 cm 

uzunluğunda ve maksimum 18 cm çapında olmalıdır. Yumuşak ve esnek 

bir materyalden yapılmış olmalıdır. Çök minderini şekillendirecek bağcık 

veya buna benzer gereçlerin kullanımı yasaktır. 

7.5.8.6 Çök Topuk Yastığı 

 Maksimum 20cm x 20cm ebatlarında esnek, sıkıştırılabilir malzemeden 

yapılmış ayrı bir parça çök pozisyonunda ayak topuğu üzerine konulabilir. 

Çök topuk yastığı, tüfek kıyafetinin kalınlığını ölçmek için kullanılan ölçü 

aletiyle sıkıştırıldığında 10mm’den kalın olmamalıdır. 
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7.5.8.7 Siperlik veya Şapka 

 Siperlik veya şapka takılabilir, ancak bunlar sporcu atış yaparken geze 

temas etmemeli ve yaslanmamalıdır. Şapka veya siperlik, sporcunun 

alnından itibaren 80 mm’den fazla uzanmamalıdır ve şapka yan siperlik 

olarak işlev görecek şekilde giyilemez. 

 

7.6 ATICILIK YARIŞMA PROSEDÜRLERİ VE MÜSABAKA KURALLARI 

7.6.1 Atış Pozisyonları 

7.6.1.1 Çökerek 

a)  Sporcu atış noktası yüzeyine sağ ayakucu, sağ dizi ve sol ayağıyla 

temas edebilir; 

b)  Tüfek her iki el ve sağ omuzla desteklenebilir; 

c)  Sporcu yanağını tüfeğin kundağına dayayabilir; 

d)  Sol dirsek sol diz üzerinde desteklenmelidir; 

e)  Dirsek noktası diz noktasının 100 mm’den fazla üstünde veya 150 

mm’den fazla arkasında olamaz; 

f)  Tüfek kayışla desteklenebilir, fakat kundak, sol elin arkasında atış 

ceketine temas etmemelidir; 

g)  Tüfeğin hiçbir kısmı, kayış veya herhangi bir parçasıyla temas halinde 

olmamalıdır; 

h)  Tüfek başka herhangi bir nokta veya nesneye dayanmamalı veya 

temas halinde olmamalıdır; 

i)  Eğer çök minderi sağ ayağın veya ayak bileğinin altına yerleştirilirse, 

ayak 45 dereceden daha fazla döndürülmemelidir; 

j)  Eğer çök minderi kullanılmıyorsa, ayak herhangi bir açıda 

yerleştirilebilir. Ayağın kenarı ve bacağın alt kısmı atış noktası 

yüzeyiyle temas edecek şekilde yerleştirebilir; 

k)  Üst bacağın veya kalçanın herhangi bir kısmı atış noktası yüzeyine 

veya atış matına herhangi bir noktada temas etmemelidir; 

l)  Eğer sporcu, atış matını kullanıyorsa tamamen atış matı üzerine 

çökebilir veya atış matının üç (3) temas noktasından bir (1) veya iki 

(2)’sini (ayakucu, diz, ayak) kullanabilir. Sağ dizin altına başka 

malzeme veya takviye konulamaz; 

m)  Çök topuk desteği kullanılması durumu hariç, sporcunun kalçası ve 

topuğu arasında sadece pantolon ve iç giysi bulunabilir. Ceket veya 

başka herhangi bir şey bu iki nokta arasında bulunamaz; ve 

n)  Sağ el; sol ele, sol kola, atış ceketinin sol koluna veya kayışa 

dokunamaz. 
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7.6.1.2 Yatarak 

a)  Sporcu atış noktasında boş yüzeye veya atış matı üzerine yatar; 

b)  Sporcu atış matını, dirseklerini üzerine koymak için de kullanabilir; 

c)  Sporcu atış noktasında başı hedefe doğru olacak şekilde uzanır; 

d)  Tüfek iki el ve yalnızca bir omuz ile desteklenebilir; 

e)  Sporcu yanağını tüfeğin kundağına dayayabilir; 

f)  Tüfek kayışla desteklenebilir, fakat kundak, sol elin arka tarafında atış 

ceketiyle temas halinde olmamalıdır; 

g)  Tüfeğin hiçbir kısmı, kayış veya herhangi bir parçasıyla temas halinde 

olmamalıdır; 

h)  Tüfek başka herhangi bir nokta veya nesneyle temas halinde 

olmamalıdır; 

i)  Dirseklerin ön tarafında, atış ceketinin ön kolları ve kol ağızları 

dirseklere doğru atış noktası yüzeyinden, görülebilir şekilde kaldırılmış 

olmalıdır; 

j)  Tüfek kayışının takıldığı sporcunun sol önkolu ile yatay zemin düzlemi 

arasındaki açı ölçüldüğünde 30 dereceden az olmamalıdır; 

k)  Sağ el ve/veya kol; sol kola, atış ceketine veya kayışa dokunamaz; ve 

l)  Tüfek yatarak atış yarışmalarında atış pantolonları giyilmez. 

 

7.6.1.3 Ayakta 

a)  Sporcu atış noktası yüzeyinde, yerde serbestçe başka bir destek 

olmaksızın iki ayağı üstünde ayakta durmalıdır; 

b)  Tüfek iki el ile tutularak ve omuzla (sağ göğsün üst kısmı) veya omuza 

yakın üst kol ve göğsün sağ omuza yakın kısmıyla desteklenebilir; 

c)  Sporcu yanağını tüfeğin kundağına dayayabilir; 

d)  Tüfek sağ omuz ve sağ göğüsten öteye ceket ve göğse temas 

edemez; 

e)  Sol kolun üst kısmı ve dirsek, göğüs kafesi veya kalça üzerinde 

desteklenebilir. Eğer bir kemer takılıyorsa, sol kol veya dirseği 

desteklemek için bağcık veya kopça kullanılmamalıdır; 

f)  Tüfek başka herhangi bir nokta veya nesneyle temas halinde 

olmamalıdır; 

g)  300 m Standart Tüfek veya 10 m Havalı Tüfek yarışmaları hariç avuç 

desteği kullanılabilir; 
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h)  300 m Standart Tüfek ve 10 m Havalı Tüfek yarışmalarında, bu 

pozisyonda handstop/ kayış fırdöndüsü kullanılmasına izin verilmez; 

i)  Bu pozisyonda kayış kullanmak yasaktır; 

j)  Sağ el; sol ele, sol kola veya atış ceketinin sol kol ağzına değemez. 

 

7.7 TÜFEK YARIŞMALARI 

 7.9’daki Tüfek Yarışmaları Tablosuna bakınız. 

7.7.1  50 m ve 300 m 3 Pozisyon yarışmaları şu sıraya göre yapılmalıdır. 

Çökerek - Yatarak - Ayakta. 

7.7.2  15 dakikalık bir kombine Hazırlık ve Deneme Süresi, yarışma atışı 

başlamadan önce verilmelidir (Kural 6.11.1.1). 

7.7.3 3 Pozisyon yarışmalarında; çökerek veya yatarak pozisyonlarını 

tamamladıktan sonra sporculara hedeflerini Deneme için değiştirme izini 

verilir. Sporcular, yatarak veya ayakta pozisyonlarında yarışma atışına 

başlamadan önce sınırsız deneme atışı yapabilir. Bu deneme atışları için 

ek süre verilmez. 

 

7.8 300m PUANLAMA VE İŞARETLEME PROSEDÜRLERİ – KÂĞIT 

HEDEFLER 

7.8.1  İşaretçi, o hedefe bir atış yapıldığına ilişkin sinyali alır almaz, atışı 

göstermelidir. Atışların belirlenmesi aşağıdaki sisteme uygun olarak 

yapılmalıdır. İşaretçi, çukurda sinyali alır almaz şunları yapmalıdır: 

a)  Hedefi indirmelidir; 

b)  Deliği şeffaf bir bantla kapatmalı ve son atışın yerini belirlemek için 

kontrast bir bant kullanmalıdır; 

c)  Hedefi kaldırmalıdır; ve 

d)  Vuruş değerini disk sistemiyle göstermelidir. 

7.8.2 Vuruşların değerini göstermekte disk sistemi kullanıldığında bu disk 

200mm – 500mm çapında dairesel bir disk olmalıdır. Diskin bir yüzeyi 

siyah, diğer yüzeyi beyaz boyanır ve beyaz yüzeyde merkeze dik olarak 

ve merkeze 30 mm – 50 mm mesafede ince bir sopaya monte edilir. 

7.8.3 Vuruşların değeri aşağıdaki gibi gösterilecektir (diyagrama bakınız) 

a)  Son atışın yeri işaretlenmelidir; 

b)  1,2,3,4,5,6,7 ve 8. atışların değeri diskin siyah yüzeyi atış hattına 

doğru olacak şekilde, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hedef 

çerçevesi kaldırılmış pozisyondayken uygun noktada gösterilmelidir; 

c)  Eğer vuruş 9 ise, diskin beyaz yüzeyi atış hattına bakacak şekilde 

siyah hedef merkezi üzerinde, aşağı yukarı iki kere sallanmalıdır; 
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d)  Eğer vuruş 10 ise, diskin beyaz yüzeyi atış hattına bakacak şekilde 

saat yönünde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi siyah hedef merkezi 

üzerinde iki kere dairesel hareket ettirilir; 

e)  Eğer vuruş hedefe hiç isabet etmemişse, işaret diskinin siyah yüzeyi 

atış hattını gösterecek şekilde hedef yüzeyinde 3 veya 4 defa soldan 

sağa, sağdan sola hareket ettirilir; 

f)  Eğer vuruş hedef hattına isabet etmiş fakat skor dairelerinden birine 

isabet etmemişse, atış önce kayıp olarak işaret edilir, daha sonra 

atışın yeri gösterilerek belirtilir. 

 

 Vuruş Gösterme Diyagramı 

     

 

7.7.2.4  Deneme hedefi, sağ üst köşede siyah diyagonal bir şeritle açık bir şekilde 

işaretlenmiş olmalıdır. Bu şerit normal ışık şartlarında, uygun bir 

mesafeden, çıplak gözle görülebilmelidir. Çukurdan kontrol edilen hedefler 

kullanılıyorsa, sporcu yarışma atışlarını yaparken deneme hedefi 

görünmemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

         Telif Hakkı: ISSF         -363- 

 

7.9 TÜFEK YARIŞMA TABLOSU 

 

Yarışma 
Erkek 

Kadın 

Atış 

Sayısı 

Her Yarışma 

Hedef Kâğıdı 

için Atış Sayısı 

Deneme Atışı 

için Hedef 

Kâğıdı Sayısı 

Zaman: 

Çukurdan İşletilen veya Hedef 

Taşıyıcılar (kâğıt hedefler 

kullanıldığında) 

Zaman: Elektronik 

Hedefler 

10m Havalı 

Tüfek 

Erkek 

Kadın 

60 

40 
1 4 

1 saat, 30 dakika  

60 dakika 

1 saat, 15 dakika 

50 dakika 

50m Tüfek  

3 Pozisyon 
Erkek 120 1 

Her pozisyon 

için 4 
3 saat, 15 dakika 2 saat, 45 dakika 

50m Tüfek 

3 Pozisyon 
Kadın 60 1 

Her pozisyon 

için 4 
2 saat 1 saat, 45 dakika 

50m Tüfek 

Yatarak 

Erkek 

Kadın 

60 

60 
1 4 1 saat 50 dakika 

300m Tüfek 

3 Pozisyon 
Erkek 120 10 

Her pozisyon 

için 1 
3 saat, 30 dakika 3 saat 

300m Tüfek 

3 Pozisyon 
Kadın 60 10 

Her pozisyon 

için 1 
2 saat, 15 dakika 2 saat 

300m Tüfek 

Yatarak 

Erkek 

Kadın 

60 

60 
10 1 1 saat, 15 dakika 1 saat 

300m Standart 

Tüfek 3 

Pozisyon 

Erkek 60 10 
Her pozisyon 

için 1 
2 saat, 15 dakika 2 saat 

Not: 15 dakikalık kombine hazırlık ve deneme süresi, yarışmanın yayınlanmış zamanından önce başlamak zorundadır. 
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7.10 Tüfek Özellik Tablosu 

Yarışma 
Maksimum 

Ağırlık 
Tetik 

Namlu/ 

Sistemi 

Maksimum 

Uzunluğu 

Mühimmat 

Parmak Deliği, Parmak 

Desteği, Avuç Desteği 

(Şampiyon), Topuk 

Desteği, Su Terazisi 

Diğer Özellikler 

10m Havalı 

Tüfek 

5,5 Kg 

(Erkek/Kadın) 

Tetik 

Hazırlama 

yok 

850 mm 

(Sistemi) 

4,5 mm 

(.177”) 
Yok İkili Çatal Ayak Yok 

50m Tüfek  

3 Pozisyon 

ve Yatarak 

8,0 Kg 

(Erkek) 

Kısıtlama 

Yok 
Kısıtlama Yok 

5,6 mm (.22”) 

Uzun Tüfek 

Evet – Avuç Desteği 

sadece ayakta 
 

50m Tüfek  

3 Pozisyon 

ve Yatarak 

6,5 Kg 

(Kadın) 

Kısıtlama 

Yok 
Kısıtlama Yok 

5,6 mm (.22”) 

Uzun Tüfek 

Evet – Avuç Desteği 

sadece ayakta 
 

300m Tüfek 

3 Pozisyon 

ve Yatarak 

8,0 Kg 

(Erkek) 

Kısıtlama 

Yok 
Kısıtlama Yok 

Maksimum 

8 mm 

Evet – Avuç Desteği 

sadece ayakta 

Serap bandının 

maksimum genişliği = 

60 mm 

300m Tüfek 

3 Pozisyon 

ve Yatarak 

6,5 Kg 

(Kadın) 

Kısıtlama 

Yok 
Kısıtlama Yok 

Maksimum 

8 mm 

Evet – Avuç Desteği 

sadece ayakta 

Serap bandının 

(mirage band) 

maksimum genişliği = 

60 mm 

300m 

Standart 

Tüfek 3 

Pozisyon 

5,5 Kg 

(Erkek) 

Tetik 

Ağırlığı 

minimum 

1500 gr. 

762 mm 

(Namlu) 

Maksimum 

8 mm 
Yok 

Serap bandının 

(mirage band) maks. 

genişliği = 60 mm 

İkili çatal ayak veya 

Tüfeğe takılı ayaklık 

yok 

Not: Tüfek tüm aksesuarları ile tartılmalıdır. (Avuç içi desteği veya handstop dâhil) 
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7.11 İNDEKS 
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8.1 GENEL 

8.1.1  Bu kurallar ISSF Teknik Kurallarının bir parçasıdır ve tüm Tabanca 

yarışmaları için geçerlidir. 

8.1.2  Tüm sporcular, takım kaptanları ve görevliler ISSF kurallarını bilmeli ve bu 

kuralların uygulanmasını sağlamalıdır. ISSF kurallarına uymak her 

sporcunun kendi sorumluluğudur. 

8.1.3  Eğer bir kural sağ elini kullanarak atış yapan sporcular için geçerliyse, bu 

kuralın tersi de sol elini kullanan sporcular için geçerlidir. 

8.1.4  Bir kural özellikle erkekler veya kadınlar yarışması için geçerli olarak 

belirtilmedikçe, her ikisi için de aynı şekilde geçerli olacaktır. 

8.2 EMNİYET 

 EMNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR 

 ISSF Emniyet Kuralları; Genel Teknik Kurallar, Kural 6.2’dedir. 

8.3 POLİGON VE HEDEF STANDARTLARI 

 Hedef ve Hedef Standartları Genel Teknik Kurallar, Kural 6.3’de 

bulunmaktadır. Poligonların ve diğer tesislerin gereksinimleri Genel Teknik 

Kurallar, Kural 6.4’te bulunmaktadır. 

8.4 EKİPMAN VE MÜHİMMAT 

8.4.1 Tüm Tabancalar için Standartlar 

8.4.1.1 Kabzalar. Boyutları ve detay için TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU 

(8.12) ve TABANCA KONFİGÜRASYON ÇİZİMLERİ’ne (8.13) bakınız. 

a)  Kabza veya tabancanın herhangi bir bölümü, elden yukarıya değecek 

şekilde uzatılmış olmamalı veya bu şekilde imal edilmiş olmamalıdır. 

Tabanca normal atış pozisyonunda tutulduğunda, bilek görünüyor 

olmalıdır. Bileklikler, bilek saatleri, bilek bantları veya benzer şeylerin 

tabancayı taşıyan el ve kol üzerinde kullanılması yasaktır; ve 

b)  Ayarlandığı zaman bu Kurallara uygun olduğu takdirde, ayarlanabilir 

kabzaların kullanılmasına izin verilmektedir. Kabza ayarları, bu 

kurallara uyulduğundan emin olmak için rastgele yapılan Ekipman 

Kontrol incelemelerine tabidir. 

8.4.1.2  Namlular: TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU’na bakınız (8.12) 

8.4.1.3  Nişangâhlar 

a)  Yalnızca açık nişangâhlara izin verilmektedir. Optik, aynalı, dürbünlü, 

lazer ışınlı veya elektronik projeksiyonlu nokta nişangâhların kullanımı 

yasaktır; 

b)  Atış mekanizmasını aktive etmek için programlanmış herhangi bir 

nişan alma gereci kullanmak yasaktır; 

c)  Önü veya arkası açık nişangahlar üzerindeki koruyucu muhafazaya 

izin verilmez; 
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d)  10m ve 25m Tabancalar belirlenen ölçüm kutularına, nişangahlar 

üzerlerine takılı haldeyken sığmalıdır (TABANCA ÖZELLİKLERİ 

TABLOSU’na bakınız, Kural 8.12); 

e)  Tabancaya numaralı mercek ve/veya filtre takılamaz; ve 

f)  Numaralı lens veya gözlük ve/veya düzeltici ve renkli lensler sporcu 

tarafından kullanılabilir. 

8.4.1.4 Elektronik Tetiklere aşağıdaki koşulları sağladığı sürece izin 

verilmektedir: 

a)  Tüm parçaları tabancanın kabzasına veya gövdesine sıkıca 

tutturulmuş ve kabza veya gövde içinde yer alıyor olmalıdır; 

b)  Tetik tabancayı tutan el ile kontrol edilmelidir; 

c)  Tabanca, “Ekipman Kontrol Bölümüne” incelenmek üzere bütün 

parçalarıyla birlikte sunulmalıdır; 

d)  Tabanca, bütün parçaları ile birlikte yarışma için belirtilen boyut ve 

ağırlık ölçülerine uyuyor olmalıdır. 

8.4.1.5 Tabanca bütün gerekli boyut ve ağırlık kurallarına uyuyorsa Kovan 

Toplayıcıya izin verilir.  

8.4.1.6 Hareket veya Titreşim Azaltma Sistemleri. Atış öncesi aktif şekilde 

tabancanın hareket veya titreşimini azaltan veya yavaşlatan, en aza 

indiren bir cihaz, mekanizma veya sistem yasaktır. 

8.4.2 Tetik Ağırlığının Ölçümü 
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 Tetik ağırlığı, namlu dik tutularak, tetik ortasının yakınına asılan test 

ağırlığıyla ölçülmelidir (şekillere bakınız). Ağırlık yatay bir yüzeye 

yerleştirilmeli ve yüzeyden kaldırılmalıdır. Testler Ekipman Kontrol 

görevlileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Minimum tetik çekiş ağırlığı, 

müsabaka boyunca muhafaza edilmelidir. Ağırlığı kaldırmak için 

maksimum üç (3) denemeye izin verilmektedir. Eğer testi geçemezse 

yalnızca ayarlama yapılırsa tekrar test için sunulabilir. Havalı veya gazlı 

tabancalar test edilirken, itici hava veya gaz aktive edilmelidir. 

8.4.2.1 Tetik ağırlığının testi, aşağıdaki şekillere göre yapılmalıdır. Keskin kenarlı 

metal veya lastik ağırlık kullanılmalıdır. Bunların dışında tetik üzerindeki 

başka ağırlığa izin verilmez. Yay veya diğer gereçler olmadan sadece net 

ağırlık kullanılmalıdır. 

 

    
 
 
 
8.4.2.2 Rastgele yapılacak testlerde kullanılacak uygun tetik test ağırlıkları da 

antreman ve müsabaka öncesinde ve sırasında ve finaller öncesinde, 

sporcunun tetik ağırlığının kurallarla çakışacak şekilde değişip 

değişmediğini görmesi için poligonda sporcunun kullanımına açık 

olmalıdır. 
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8.4.2.3 Rastgele yapılacak tetik ağırlığı kontrolleri, 10 metre ve 25 metre 

yarışmalarının bütün Sıralama Turlarında, son serinin hemen sonrasında 

gerçekleştirilmelidir. Standart Tabanca kontrolleri 60 atıştan sonra 

yapılacaktır, müsabaka iki aşamalı (30+30 atış) yapılıyorsa, kontroller, her 

aşamadan sonra yapılacaktır. Tabanca Jürisi tarafından, her poligon 

bölümünden (veya havalı tabanca için her 8 atış yolundan) en az birer 

sporcu kura ile seçilmelidir. Ekipman Kontrol Görevlileri tabancalar 

çantalarına konulmadan önce testleri gerçekleştirmelidir. Ağırlığı kaldırmak 

için maksimum üç (3) denemeye izin verilmektedir. Tabancası testi 

geçemeyen veya seçildiğinde testi uygulatmayan sporcu diskalifiye 

edilmelidir. 

8.4.3 25m, 50m ve 10m Tabanca Standartları 

8.4.3.1 25m Kenar ve Merkez Ateşlemeli Tabancalar 

a)  Sporcu silah arızası olmadıkça yarışmanın bütün aşamalarında ve 

serilerinde aynı tabancayı kullanmalıdır. 

b)  Tabanca namlu merkez çizgisi normal atış pozisyonunda tabancayı 

tutan eldeki başparmak ile işaret parmağı arasındaki perdenin 

üstünden geçmelidir (TABANCA KONFİGÜRASYON ÇİZİMİ’ne 

bakınız); ve 

c)  Namlu uzunluğu aşağıda belirtildiği şekilde ölçülmelidir (TABANCA 

ÖZELLİKLERİ TABLOSU’na bakınız). 

Yarı Otomatik 
Tabanca ağzından, mermi yatağı yüzüne kadar 

(namlu+mermi yatağı) 

Toplu Yalnızca Namlu (silindir hariç) 

8.4.3.2 25 m Kenar Ateşlemeli Tabanca 

 TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU’ndaki özelliklere uyan kenar 

ateşlemeli 5.6mm (.22”) kalibreli uzun tüfek mermileri kullanan (tek 

doldurmalı tabancalar hariç) tabancalar kullanılabilir. 

8.4.3.3  25 m Merkez Ateşlemeli Tabanca 

 TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU’ndaki özelliklere uyan, tek 

doldurmalı tabancalar hariç, kalibresi 7.62 mm’den 9.65 mm’ye(.30” - .38”) 

olan merkez ateşlemeli tabanca kullanılabilir. 

8.4.3.4 50 m Tabanca 

a)  5.6 mm (.22”) kalibreli uzun tüfek mermileri kullanılan kenar ateşlemeli 

tabanca kullanılabilir. 

b)  50 metre tabancada bileği kavramadığı sürece, el kılıfı kullanılmasına 

izin verilmektedir. 

8.4.3.5 10m Havalı Tabanca 

 TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU’na ve TABANCA 

KONFİGÜRASYON ÇİZİMİ’ne uygun tüm 4.5mm (.177 kalibre) basınçlı 

hava, CO2 veya pnömatik hava tabancaları kullanılabilir. 
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8.4.4 Mühimmat 

 Kullanılan bütün mermiler kurşundan veya diğer yumuşak materyalden 

yapılmış olmalıdır. Gömlekli mermilere izin verilmemektedir. Jüri 

sporcunun mühimmatından incelemek üzere örnekler alabilir. 

TABANCA KALİBRE DİĞER AYRINTILAR 

10m Havalı Tabanca 4.5mm (.177”)  

25m Merkez Ateşlemeli 

Tabanca 

7.62mm – 9.65mm 

(.30”-.38”) 

Yüksek güçte veya Magnum tipi 

mühimmat kullanımı yasaktır. 

50m Tabanca 5.6mm (.22”) Kenar ateşlemeli uzun mermiler 

25m Kenar Ateşlemeli 

Tabanca 
5.6mm (.22”) 

Kenar Ateşlemeli uzun mermiler. 

Çabuk Atış Tabanca Yarışması 

için; minimum ortalama mermi 

ağırlığı 2.53g=39gr; Namludan 

itibaren 3 m’den ölçülen minimum 

mermi hızı 250 m/sn’dir. 

 

8.4.4.1 Hız testi, bir kronografla (hız ölçüm cihazı) yapılır. Teknik delegenin, ISSF 

Teknik Komitesi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak 

kronografın hassasiyetini onaylaması gerekir. Poligonda sporcuların 

kullanımı için bir kronograf bulunmalıdır. 

8.4.4.2 Her seriden en az bir (1)sporcunun mühimmatının test edilmesi gerekir. 

Ekipman Kontrol Jürisi, test edilecek sporcuların seçimini denetleyecek ve 

her 30 atışlık Sıralama aşamasından önce test edilecek cephaneyi 

toplayacaktır. Sporcular müsabakanın her aşaması için en az 50 mermiye 

sahip olmalıdır. Bir Jüri Üyesi, sporcunun kullandığı mühimmattan on (10) 

mermi almalı, bunları etiketli bir zarfa koyup mühürlemeli ve test 

görevlisine iletmelidir. Aşama tamamlandıktan sonra, seçilen sporcu test 

istasyonuna gitmelidir. Test görevlisi, şarjöre üç (3) mermi dolduracak, 

sporcunun tabancasıyla atış yapacak ve her merminin namlu çıkış hızını 

kaydedecektir. Ortalama hız 250.0 m/sn’nin altındaysa, test 

tekrarlanmalıdır. Altı (6) atışın ortalama hızı 250.0 m/sn’den düşük ise 

sporcu diskalifiye edilir. 

 

8.5 KIYAFET DÜZENLEMELERİ 

8.5.1 Bütün antremanlar ve müsabakalar esnasında kadınların elbise, etek, 

bölünmüş etek, şort veya pantolon ve bluz veya başka üstler (vücudun ön 

ve arkasını kaplayacak ve omuzların üstüne gelecek şekilde) giymeleri 

gerekmektedir. Erkeklerin, tam boy pantolon veya şort ile uzun veya kısa 

kollu gömlekler giymeleri gerekir. Sporcuların herhangi bir biçimdeki 

performans artırıcı kıyafet giymesi yasaktır. Tüm atış kıyafetleri, ISSF 

Kıyafet Yönetmeliğine uygun olmalıdır (Kural 6.7.6 ve 6.19). 
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8.5.2 Müsabakalar esnasında şort giyilirse, şortun alt kısmıyla diz kapağı 

merkezi arasındaki mesafe 15cm’den az olmamalıdır. Etekler ve elbiseler 

de bu ölçüye uygun olmalıdır. 

8.5.3 Süveter ve hırkalar giyilebilir. 

8.5.4 Takıma resmi üniforma olarak verilmiş eşofmanlar giyilebilir. 

8.5.5 Erkek veya Kadın, bir takımın tüm üyeleri benzer takım üstlerini giymelidir. 

8.5.6 Sporcuların Ayakkabıları 

a)  Sadece topuk kemiğini kapatmayan (medial ve lateral malleol altı) 

alçak tabanlı ayakkabılara izin verilir. Tabanı, tüm ayak ön kısmı 

boyunca esnek olmalıdır; 

b)  Sporcular, ayakkabılarının içinde çıkarılabilir iç taban veya astarlar 

kullanabilir ancak bunların da ayak ön kısmında esnek olması gerekir; 

c)  Taban esnekliğini incelemek için ISSF onaylı bir test cihazı kullanılır; 

d)  Ayakkabı tabanlarının esnek olduğunu göstermek için sporcular oyun 

alanındayken sürekli normal adımlarla (topuk-parmak) yürümelidir. İlk 

ihlalde bir uyarı, sonraki ihlallerde iki puan ceza veya diskalifiye 

verilecektir; 

e)  Ayakkabı Tabanının Esnekliğini Ölçüm Cihazı. Ayakkabı tabanının 

esnekliğini ölçmek için kullanılan cihaz, yukarı yönlü belirli bir basınçla 

bükülürken ayakkabı tabanının kaç derece büküldüğünü doğru olarak 

ölçme kapasitesinde olmalıdır; ve 

f)  Ayakkabı Tabanının Esneklik Standardı. Ayakkabı test cihazında 

sıkıştırılırken, topuk alanına 15 Newton-Metrelik bir kuvvet 

uygulandığında, sporcuların ayakkabı tabanları en az 22.5 derece 

bükülmelidir. 

 

8.6 ATIŞ AKSESUARLARI 

8.6.1 Dürbünler (İzleme Dürbünü) 

 Sadece 25m ve 50m yarışmalarında, atışların yerini saptamakta ve 

rüzgârın değerlendirilmesinde, tabancaya tutturulmamış dürbünlerin 

kullanılmasına izin verilmektedir. 

8.6.2 Tabanca Taşıma Kutuları 

 Sporcular, tabanca taşıma kutularını, tabancaları ve ekipmanı atış 

poligonlarına götürmek için kullanabilir, ancak sıra veya masanın Kural 

6.4.11.10’a uygun olması (0.70 – 1.00m yüksekliğinde olması) halinde 

tabanca kutuları sıra veya masa üzerine konulamaz. Finaller sırasında 

tabanca taşıma kutuları veya ekipman çantaları oyun alanında (FOP) 

bırakılmamalıdır. 
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8.6.3 Tabanca Destek Standları 

 Sporcular, iki atış arasında tabancalarını bırakmak için tabanca destek 

standları veya kutularını sıra veya masa üzerine koyabilirler. Sıra veya 

masanın, üzerindeki destek standı veya kutusuyla birlikte toplam 

yüksekliği 1.0m’yi geçmemelidir (Kural 6.4.11.10’a bakınız; maksimum sıra 

yüksekliği 1.00m). Sıra veya masanın toplam yüksekliğinin 1.00m’yi 

geçmemesi koşuluyla, Eleme ve Sıralama Turlarında, tabanca taşıma 

kutusu (Kural 8.6.2) tabanca destek standı olarak kullanılabilir. Finaller 

sırasında tabanca taşıma kutusu, tabanca destek standı olarak 

kullanılamaz. 

8.7 ATICILIK YARIŞMA PROSEDÜRLERİ VE MÜSABAKA KURALLARI 

8.7.1 Atış Pozisyonu 

 Sporcu, destek almadan, iki ayağı ve/veya ayakkabısı tamamen atış 

noktasında olacak şekilde serbest bir şekilde ayakta durmalıdır. Tabanca 

yalnızca bir elle tutulmalı ve atış bir elle yapılmalıdır. Bileğin hiçbir şekilde 

desteklenmediği gözle görülür olmalıdır. 

8.7.2 25 metre Çabuk Atış Tabanca yarışmalarında, 25 metre Tabanca ile 25 

metre Merkez Ateşlemeli Çabuk Atış Tabanca yarışma aşamalarında ve 

25 metre Standart Tabanca yarışmalarının 20 saniye ve 10 saniye 

serilerinde atış HAZIR (READY) pozisyonunda başlamalıdır. HAZIR 

pozisyonunda, atıcının kolu 45 dereceden fazla olmayan bir açıyla yeri 

gösteriyor olmalıdır. Fakat silahı tutan kol atış noktasının ön kenarı 

içerisinde yere doğrultulmuş olmamalıdır. Hedefin belirmesini beklerken 

veya elektronik hedefler kullanılıyorsa yeşil ışığın yanmasını beklerken 

atıcının kolu bu pozisyonda sabit durmalıdır. 
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8.7.2 Hazır Pozisyonu İhlalleri 

 Eğer bir sporcu, 25 metre Çabuk Atış Tabanca yarışmalarında, 25m 

Tabanca ile 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca yarışmalarının Çabuk Atış 

aşamalarında ve 25m Standart Tabanca yarışmalarının 20 saniye ve 10 

saniye aşamalarında aşağıdakileri yaparsa, bir HAZIR pozisyonu ihlali 

oluşur: 

a)  Kolunu çok erken hareket ettirirse ve bu hareket kolunu kaldırma 

şekline dönerse (sürekli hareket); 

b)  Kolunu gerektiği kadar indirmezse; ve 

c)  Işıklar değişmeden veya hedefler dönmeye başlamadan önce kolunu 

45 dereceden yükseğe kaldırırsa. 

8.7.4 Hazır Pozisyonu İhlalleri için Prosedürler 

 BİR HAZIR POZİSYONU İHLALİ GERÇEKLEŞTİĞİNDE; 

a)  Sporcu bir Jüri Üyesi tarafından uyarılmalı ve bu seri kayıt altına 

alınmalı ve tekrarlanmalıdır. 

b)  25m Çabuk Atış Tabanca yarışmalarında seriler tekrar edildiğinde, 

sporcuya her hedefteki en düşük puan verilmelidir. Diğer tüm 25m 

yarışmalarında, sporcuya iki (2) serideki en düşük beş (5) puan 

verilmelidir (bir arıza söz konusuysa üç (3) seri). 
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c)  Eğer 25m Çabuk Atış Tabanca yarışmalarının, 25m Tabanca ile 25m 

Merkez Ateşlemeli Tabanca yarışmalarının Çabuk Atış aşamalarında 

ve 25m Standart Tabanca yarışmalarının 20 saniye ve 10 saniye 

kombine serilerindeki 30 atışın aynı aşamalarında hata tekrarlanırsa 

aynı prosedür uygulanmalı ve sporcunun skorundan iki (2) puan 

düşürülerek cezalandırılmalıdır. 

d)  Eğer bu kural üçüncü kez ihlal edilirse, sporcu diskalifiye edilmelidir. 

8.7.5 Tabanca Yarışmaları 

 TABANCA YARIŞMALARI TABLOSU’na bakınız. 

8.7.6 Müsabaka Kuralları 

8.7.6.1 25m Yarışmaları Hazırlık Süresi 

a)  Sporcular kendi Poligon Bölümlerinde hazır bulunmalı, atış noktalarına 

çağırılmak üzere beklemelilerdir; 

b)  Hazırlık süresi başlamadan önce ve önceki herhangi bir seri bittikten 

sonra, Poligon Amiri, sporcuları, atış çizgisine çağıracaktır. Yalnızca 

komuttan sonra sporcular tabancalarını kutularından çıkarıp ellerine 

alabilirler; 

c)  Jüri ve Poligon Görevlileri tarafından gerçekleştirilecek müsabaka 

öncesi kontroller hazırlık süresi başlamadan bitmiş olmalıdır; 

d)  Hazırlık Süresi “HAZIRLIK SÜRESİ BAŞLIYOR…ŞİMDİ" 

(PREPARATION TIME BEGINS…NOW) komutu ile başlar. Hazırlık 

Süresi boyunca hedefler görünür durumda olmalı ve sporculara 

bakmalıdır. Hazırlık Süresi sırasında sporcular atış hattında 

tabancalarını ellerine alabilirler, kuru tetik, tabanca tutuş ve nişan 

talimleri yapabilirler; ve 

e)  Hazırlık Süresi’ne, müsabaka başlamadan önce aşağıdaki sürelerde 

izin verilir: 

25m Standart Tabanca 5 dakika 

25m Yavaş Seriler 5 dakika 

25m Çabuk Atış Serileri/Yarışmaları 3 dakika 

 

8.7.6.2 25m Yarışmalarına Özel Kurallar 

a)  Bütün 25 m yarışmalarında süre, yeşil ışıklar yandığında (veya 

hedeflerin ön yüzü dönmeye başladığında) başlar ve kırmızı ışıklar 

yandığında (hedefler ters dönmeye başladığında) sona erer; 

b)  Hedeflerin döndürülmesi veya ışıkların yanıp söndürülmesi, atış 

hattının arkasında bulunan Hedef Operatörü tarafından kontrol 

edilebilir. Hedef Operatörünün pozisyonu atıcıyı rahatsız etmeyecek 

ve Poligon Görevlisi tarafından duyulup görülebilecek şekilde 

olmalıdır. Hedefler uzaktan kumanda yöntemiyle Poligon Görevlisi 

tarafından da kontrol edilebilir. 
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c)  “DOLDUR” (LOAD): Tüm 25 m Antreman ve Sıralama yarışmalarında 

“DOLDUR” (LOAD) komutu ile sadece bir (1) şarjör veya tabanca en 

fazla beş (5) mermi ile doldurulabilir. Şarjör veya silindirin içine başka 

bir şey doldurulmasına izin verilmez. 

d)  Bir sporcu “DOLDUR” (LOAD) komutu verildiğinde şarjörüne izin 

verilenden (tam seri veya seri bitimi) fazla mermi koyarsa veya birden 

fazla şarjör doldurursa her fazladan mermi ve şarjör için iki (2) puanla 

cezalandırılacak, aynı serideki yarışma puanından ceza toplamı 

düşülecektir; 

e)  “DOLDUR” (LOAD) komutundan önce atış veya atışlar yapan sporcu 

diskalifiye edilir; ve 

f)  “BOŞALT” (UNLOAD).  Bütün yarışmalarda seri veya aşama 

tamamlandıktan sonra, “BOŞALT” (UNLOAD) komutu verilmelidir. Her 

zaman seri tamamlandıktan hemen sonra (tabanca tutukluğu söz 

konusu değilse) veya komut verildiğinde tabancasını boşaltmalıdır.  

8.7.6.3 25m Çabuk Atış Tabanca Sıralama Yarışması için Özel Kurallar 

a)  Yarışma otuzar (30) atışlık iki aşamaya ayrılmış olup altmış (60) 

atıştan oluşmaktadır. Her bölüm, her biri beş (5) atıştan oluşan altı (6) 

seriye ayrılmıştır. Bu serilerin, ikisi (2) sekiz (8) saniyelik, ikisi (2) altı 

(6) saniyelik ve ikisi (2) dört (4) saniyeliktir. Her bir seride, belirlenen 

süre içerisinde beş (5) hedeften her birine bir (1) atış yapılır; 

b)  Her bir serinin başlangıcından önce, atıcı sekiz (8) saniye içinde beş 

(5) atıştan oluşan bir (1) deneme serisi atışı yapabilir; 

c)  Bütün atışlar (deneme ve yarışma atış serileri) komut ile yapılmalıdır. 

Aynı poligon bölümündeki her iki sporcu aynı anda atış yapmalıdır, 

organizatörler, merkezi komutlar ile birden fazla poligon bölümünde eş 

zamanlı atışlar yaptırabilirler; 

d)  Beraber atış yapan sporculardan birinin tabancası tutukluk yaparsa, 

tutukluk serisi, ilgili sporcular tarafından aynı aşamada, sonraki normal 

serilerle birlikte tekrar atılmalıdır. Bu aşamanın finali, birlikte atış yapan 

diğer tüm atıcılar bu bölümü tamamladıktan hemen sonra yapılmalıdır. 

Her bir poligon bölümü bağımsız olarak hareket etmelidir; 

e)  Poligon Görevlisi “DOLDUR” (LOAD) komutunu vermeden önce, seri 

süresini duyurmalıdır (‘SEKİZ (8) SANİYELİK SERİ VEYA ALTI (6) 

SANİYELİK SERİ’,vs) veya seri süresi, sporcunun görebileceği 

büyüklükte rakamlı bir işaret kullanmak gibi başka yollarla da 

gösterilebilir. Poligon Görevlisi “DOLDUR” (LOAD) komutunu verdikten 

sonra, bir (1) dakika içinde atıcılar kendilerini serileri için 

hazırlamalılardır. 

f)  Bir (1) dakikalık süre dolduğunda Poligon Görevlisi aşağıdaki 

komutları verecektir: 
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“DİKKAT” 

(ATTENTION) 

Kırmızı ışıklar yanmış olmalı veya kağıt hedefler 

kullanılıyorsa hedeflerin tersi dönmüş olmalıdır ve 

sporcu tabancasını “HAZIR” (READY) 

Pozisyonuna getirmelidir. 

 

Yedi (7) saniye ((+/- 0.1saniye)’lik bir gecikmeden 

sonra ya yeşil ışıklar açılmalı ya da hedefin yüzü 

sporcuya dönmelidir. 

 

g)  Her seriden önce sporcu kollarını aşağıya indirerek HAZIR 

pozisyonunu almalıdır; 

h)  “DİKKAT” (ATTENTION) komutundan sonra, hedef sporcuya dönmeli 

veya yeşil ışıklar yedi (7) saniye  (+/- 0.1 saniye) yanmalıdır; 

i)  Yeşil ışıklar yandığında veya hedefler sporcuya dönmeye 

başladığında tabancalar kaldırılabilir; 

j)  Sporcu her seride beş (5) atış yapar; 

k)  Serinin “DİKKAT” (ATTENTION) komutundan sonra başladığı kabul 

edilir. Bundan sonra yapılan her atış yarışma atışı sayılır. 

l)  Her atış serisinin sonunda, bir sonraki “DOLDUR” (LOAD) komutu 

verilmeden önce en az bir (1) dakikalık ara verilmelidir. 

m)  Serilerin programlanmış Başlama Zamanları arasında minimum 30 

dakika, program izin veriyorsa daha fazla süre olmalıdır; Birbirini takip 

eden seriler için yayınlanan başlangıç zamanları buna izin verecek 

şekilde olmalıdır. 

 

8.7.6.4 25m Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca için Özel Kurallar 

 

Aşama Seri / Atış Sayısı 

Yarışma ve Deneme 

Serilerinin Her Biri 

için Süre Limiti 

Yavaş Atış Aşaması 

(Precision Stage) 
Beş (5) atışlık altı (6) seri Beş (5) dakika 

Çabuk Atış Aşaması 

(Rapid Fire Stage) 
Beş (5) atışlık altı (6) seri (Aşağıya bakınız) 

a)  Her aşamanın başlangıcından önce, sporcu beş (5) atışlık bir deneme 

atışı serisi yapabilir; 

b)  Her seriden önce Poligon Görevlisi “DOLDUR” (LOAD) komutunu 

vermelidir; “DOLDUR” (LOAD) komutundan sonra sporcu bir (1) 

dakika içinde doğru mermi sayısıyla birlikte hazır olmalıdır; 
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c)  Bir Deneme veya Yarışma serisinin sonunda “BOŞALT” (UNLOAD) 

komutu verildikten sonra, sonraki seriye başlamak için Poligon 

Görevlisinin “DOLDUR” (LOAD) komutunu vermesinden önce bir (1) 

dakikalık duraklama olmalıdır; 

d)  Atışlar, uygun komut veya işaretle başlayacaktır; 

e)  Bütün sporcular, Çabuk Atış Aşamasına geçmeden önce Yavaş Atış 

Aşamasını tamamlamış olmalıdırlar; 

f)  Çabuk Atış Aşamasının her serisinde hedef beş kere gösterilir veya 

elektronik puanlama hedefleri kullanılıyorsa yeşil ışıklar her atış için üç 

(3) saniye (+/-0,2 saniye – 0,0 saniye) süreyle yanar; hedeflerin her bir 

gösterilişi veya elektronik hedeflerde de iki yeşil ışık arasındaki süre 

yedi (7) saniye (+/-0,1 saniye) olmalıdır; hedef her belirdiğinde 

yalnızca bir (1) atış yapılmalıdır; 

g)  Tüm sporcular, Deneme Atışlarında da Yarışma Atışlarında da 

atışlarını aynı zamanda ve aynı komutlar ile yapacaklardır. 

“DENEME SERİSİ İÇİN… DOLDUR” 

(FOR THE SIGHTING SERIES… LOAD) 

Tüm sporcular bir (1) dakika içinde 

dolduracaktır. 

“BİRİNCİ / SONRAKİ YARIŞMA SERİSİ 

İÇİN… DOLDUR” 

(FOR THE FIRST / NEXT COMPETITION 

SERIES… LOAD) 

Tüm sporcular bir (1) dakika içinde 

dolduracaktır. 

“DİKKAT” 

(ATTENTION) 

Kırmızı ışıklar yanmalıdır veya kâğıt 

hedefler kullanılıyorsa hedefler ters 

konumda olmalıdır. Yedi (7) 

saniyelik (+/-0,1 saniye) bir 

gecikmeden sonra ya yeşil ışıklar 

yanar ya da hedef sporcuya döner. 

h)  Her atıştan önce sporcu kolunu indirmeli ve “HAZIR” pozisyonunu 

almalıdır; 

i)  Seriler esnasında tabanca sıra veya atış masasına bırakılmamalıdır; 

j)  “DİKKAT” (ATTENTION) komutundan sonra kırmızı ışığın yanması 
veya hedefin atıcıya ters çevrilmesiyle seri başlamış kabul edilir. 
Bundan sonra yapılan her atış yarışma atışı sayılmalıdır. 

8.7.6.5 25m Standart Tabanca Yarışması için Özel Kurallar 

 Yarışma programı, yirmişer (20) atışlık üç (3) aşamaya ayrılmış, altmış 

(60) atıştan oluşur. Her aşama beş (5) atışlık dört (4) seriden oluşur. 

AŞAMA SERİ / ATIŞ SAYISI HERBİR SERİ İÇİN SÜRE LİMİTİ 

1 Beş (5) atışlık, dört (4) seri 150 saniye 

2 Beş (5) atışlık, dört (4) seri 20 saniye 

3 Beş (5) atışlık, dört (4) seri 10 saniye 
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a)  Yarışmanın başlangıcından önce, sporcu 150 saniyelik süre içinde beş 

(5) atışlık bir (1) deneme serisi yapabilir; 

b)  Poligon Görevlisi “DOLDUR” (LOAD) komutunu vermeden önce seri 

süresini duyurmalıdır (150 saniyelik seri, 20 saniyelik seri vs.). veya 

seri süresi, sporcunun görebileceği büyüklükte rakamlı işaret gibi 

başka yollarla da gösterilebilir; 

c)  Poligon Görevlisi “DOLDUR” (LOAD) komutunu verdikten sonra, bir (1) 

dakika içinde sporcu kendisini seri için hazırlamalıdır; 

d)  Bir (1) dakikalık süre dolduğunda Poligon Görevlisi aşağıdaki komutu 

verecektir: 

 

DİKKAT 

“ATTENTION” 

Kırmızı ışıklar yanmış olmalı veya hedef ters 

pozisyona dönmüş olmalıdır. Yedi (7) saniye (+/-0.1 

sn) sonra yeşil ışık yanmalı veya hedefin yüzü 

sporcuya dönmelidir. 

 

e)  150 saniyelik seri hariç diğer her seriden önce sporcu kolunu indirerek 

HAZIR pozisyonuna geçmelidir; 

f)  “DİKKAT” (ATTENTION) komutundan sonra kırmızı ışığın yanması 

veya hedefin sporcuya ters çevrilmesiyle seri başlamış kabul edilir, 

bundan sonra yapılan her atış yarışma atışı sayılmalıdır; 

g)  Yarışmayı iki bölüm halinde gerçekleştirmek gerektiğinde, her bölüm 

aşağıdakileri içermelidir: 

 

Aşama Seri / Atış Sayısı Her bir seri için süre limiti 

1 Beş (5) atışlık iki (2) seri 150 saniye 

2 Beş (5) atışlık iki (2) seri 20 saniye 

3 Beş (5) atışlık iki (2) seri 10 saniye 

  

h) Yarışmanın bölümlerinin başlamasından önce, sporcu 150 saniye süre 

içerisinde beş (5) atışlık bir (1) deneme serisi yapabilir. 

 

8.8 DURAKLAMALAR VE DÜZENSİZLİKLER 

8.8.1 25m Yarışmalarında ve Aşamalarında Duraklamalar 

 Eğer güvenlik nedeniyle veya teknik nedenlerle (sporcunun hatası 

olmadan) atış duraklatılırsa: 

a)  Geçen süre 15 dakikadan fazla ise, jüri beş (5) atışlık bir (1) deneme 

serisine izin vermelidir; 
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b)  25m Çabuk Atış Tabanca ve 25m Standart Tabanca yarışmalarında, 

seri duraklarsa iptal edilip tekrar edilmelidir. Tekrarlanan seri 

kaydedilmeli ve sporcuya puanlanmalıdır; 

c)  25m Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca yarışmalarında 

duraklatılan seri tamamlanmalıdır. Tamamlanan seri kaydedilmeli ve 

sporcuya puanlanmalıdır. 

d)  25m Çabuk Atış Tabanca Yavaş aşamasında seriyi tamamlamak için 

yapılacak her atış için süre limiti bir (1) dakikadır. 

8.8.2 25m Yarışmaları ve Aşamalarındaki Düzensiz Atışlar 

8.8.2.1 Fazla Müsabaka Atışı Yapılması (25m) 

 Eğer sporcu bir hedef üzerine TABANCA YARIŞMA TABLOSU’nda 

(Kural 8.11) belirlenenden fazla yarışma atışı yaparsa veya çabuk atış 

serilerinde hedef bir kez belirdiğinde birden fazla atış yaparsa, bu hedefin 

toplam puanı en yüksek puanlı atış(lar) çıkartılarak hesaplanmalıdır. 

a)  Ayrıca sporcu, bu seride fazladan yaptığı her atış için seriden iki (2) 

puan düşülerek cezalandırılır. 

b)  Sporcu şarjörüne izin verilenden daha fazla mermi koyarsa bu cezaya 

ek olarak fazla mermi başına iki (2) puan ceza eklenmelidir. 

c)  25 m Tabancanın Çabuk Atış aşamalarında ve 25 m Tabanca ve 

Merkez Ateşlemeli Tabanca yarışmalarında, hedefe birden fazla 

mermi atarsa iki (2) puan düşülerek cezalandırılır.  

8.8.2.2 Fazla Deneme Atışı (25m) 

 Eğer sporcu TABANCA YARIŞMA TABLOSU’nda (Kural 8.11) 

belirlenenden veya Poligon Görevlisi veya Jüri tarafından onaylanandan 

fazla deneme atışı yaparsa, sporcu fazladan yaptığı her deneme atışı 

için ilk serinin yarışma puanından iki (2) puan düşülerek cezalandırılır. 

Sporcu şarjörüne izin verilenden daha fazla mermi koyarsa bu cezaya ek 

olarak fazla mermi başına iki (2) puan ceza eklenmelidir. 

8.8.2.3 Erken veya Geç Atışlar (25m) 

a)  “DOLDUR” (LOAD) komutundan sonra kazayla yapılan fakat yarışma 

serilerinin başlangıcından önceki atış, müsabakaya dâhil kabul 

edilmemeli ama bir sonraki seriden iki (2) puan çıkarılmalıdır. Bu ceza 

deneme serileri için uygulanmamalıdır. Kazayla atış yapan sporcu 

devam etmemeli, diğer sporcular o seriyi bitirene kadar beklemeli ve 

tutukluk olmuş gibi Poligon Görevlisine işaret etmelidir. Bundan sonra 

Poligon Görevlisi devam etmesine ve normal süre içerisinde, sonraki 

normal serilerde bu seriyi tekrar etmesine izin verecektir. Bu aşamanın 

final serisi, bütün sporcular bu aşamayı bitirdikten hemen sonra 

gerçekleştirilecektir. Eğer bu prosedür işlemez ve sporcu orijinal 
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serilere devam ederse, kazayla yapılan atış kayıp sıfır (0) olarak kabul 

edilir; ve 

b)  Yavaş Aşamasında, “DUR” (STOP) komut veya işaretinden sonra 

yapılan atış kayıp kabul edilir. Atış(lar) tespit edilemezse skordaki en 

yüksek değerli atış(lar) bu hedefin skorundan düşülür ve kayıp kabul 

edilir. 

8.8.2.4 Deneme Hedeflerine Çapraz Atışlar (25m) 

 Eğer bir sporcu başka bir sporcunun deneme hedefine deneme atışı 

yaparsa, atışı tekrarlamasına izin verilmeyecektir, fakat ceza almayacaktır. 

Hangi atışın / atışların kime ait olduğu açıkça ve hemen tespit edilemezse, 

hatası olmayan sporcunun atışını/ atışlarını tekrar etmesine izin 

verilecektir. 

8.8.3 Yanlış Poligon Komutları (25m) 

a)  Eğer sporcu, atış işareti verildiğinde Poligon Görevlisinin yanlış komut 

veya hareketi nedeniyle atışa hazır değilse, tabancasını aşağıya doğru 

tutmalı ve diğer elini kaldırmalıdır. Seri bitince bunu Poligon 

Görevlisine veya Jüri Üyesine derhal rapor etmelidir; ve 

b)  İtiraz kabul edilirse, sporcunun seriye devam etmesine izin verilmelidir; 

veya 

c)  İtiraz kabul edilmezse, sporcunun seriye devam etmesine izin verilir 

ama seri skorundan iki (2 ) puan düşürülerek cezalandırılır; veya 

d)  Sporcu yanlış komuttan ve/veya hareketten sonra atış yaptıysa itiraz 

kabul edilmez. 

 

8.4.4 Rahatsız edilmek 

 Eğer sporcu atış yaparken rahatsız edildiğini düşünüyorsa, tabancasını 

aşağı doğru tutmalı ve boş elini kaldırarak hemen Poligon Görevlisini veya 

Jüri Üyesini bilgilendirmelidir. Diğer sporcuları rahatsız etmemelidir. 

  

 EĞER İDDİA DOĞRULANIRSA: 

a)  Seri (25 m Çabuk Atış Tabanca, 25 m Standart Tabanca) iptal edilmeli 

ve sporcu seriyi tekrar edebilmelidir; ve 

b)  Atış (25 m Çabuk Atış Tabanca, 25 m Standart Tabanca) iptal edilmeli 

ve sporcu atışı tekrar edebilmeli ve seriyi tamamlayabilmelidir. 

  

 EĞER İDDİA DOĞRULANMAZSA: 

a)  Sporcu serisini tamamladıysa, atış veya seri sporcuya kaydedilmelidir. 

b)  İddia ettiği rahatsız edilme olayından dolayı sporcu serisini 

tamamlamadıysa, seriyi tekrarlamalı veya tamamlamalıdır. Puanlama 

ve cezalandırma aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: 
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c)  25 m Çabuk Atış Tabanca Yarışmasında, seri tekrarlanabilir ve 

puanlama hedeflerdeki en düşük puanlı beş (5) atış toplanarak 

yapılmalıdır; 

d)  25 m Standart Tabanca Yarışmasında, seri tekrarlanabilir ve 

puanlama hedefteki en düşük puanlı beş (5) atış toplanarak 

yapılmalıdır; 

e)  25m Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca Yarışmalarında, 

seri tamamlanmalı ve puan hesaplanmalıdır; 

f)  Tekrarlanan veya tamamlanan serinin puanından iki (2) puan 

çıkartılmalıdır; 

g)  Tekrarlanan bir seride, beş (5) atışın tümü hedefe yapılmalıdır. Hedefe 

yapılmayan atış(lar) kayıp olarak sayılmalıdır. 

 

8.8.5 Zamanlama Düzensizliği İtirazları 

8.8.5.1 Sporcu, kurallarda belirtilen komutlar arası zaman, yeşil ışığın yanması 

veya hedeflerin görünmesi arasındaki geçiş çok hızlı veya çok yavaş ise 

ve bu yüzden kurallarda belirtilen zaman ile uyuşmuyorsa tabancasını 

aşağıya doğru tutmalı ve derhal bir Poligon Görevlisini veya Jüri Üyesini 

boş eliyle işaret ederek bilgilendirmelidir. Diğer atıcıları rahatsız 

etmemelidir. 

a)  İddiası doğrulanırsa, sporcu seriye yeniden başlayabilir; 

b)  İddiası doğrulanamazsa, sporcu seriye devam edebilir fakat bu 

serinin puanından iki (2) puan düşürülerek cezalandırılır; ve 

c)  Sporcu serideki ilk atışını yaptıktan sonra böyle bir iddia kabul 

edilemez. 

8.5.5.2 Eğer sporcu bir seri süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsa, seriyi 

tamamladıktan hemen sonra Poligon Görevlisini durumdan haberdar 

etmelidir.  

a)  Poligon Görevlisi ve/veya Jüri zamanlama mekanizmasını kontrol 

etmelidir; ve 

b)  Eğer zamanlamada bir yanlışlık olduğu doğrulanırsa, itiraz eden 

atıcının serisi iptal edilir ve tekrarlanır; veya 

c)  Eğer iddia doğrulanamazsa, seri sonucu atıcının puanı olarak 

kaydedilmelidir. 

 

8.9 25M YARIŞMALARINDA ARIZALAR 

 Özel bir yarışma şartı dışında, yalnız bir (1) (MÜSAADE EDİLİR veya 

MÜSAADE EDİLMEYEN) arızaya izin verilir. 
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8.9.1 Tüm 25m Tabanca Yarışmaları 

 Bir MÜSAADE EDİLİR ARIZA aşağıdaki hallerde iddia olunabilir: 

a)  25m Çabuk Atış Tabanca, 25m Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli 

Tabanca yarışmalarının 30 atışlık serilerinde bir kez; 

b)  25m Standart Tabanca yarışmalarının 150 saniyelik aşamasında bir 

kez, kombine 20 saniyelik ve 10 saniyelik aşamalarında bir kez; 

c)  25m Tabanca yarışmalarında (bir MÜSAADE EDİLİR ARIZA’dan 

sonra) kesintiye uğrayan seri, aynı zaman aşamasında takip eden 

normal serilerde tekrarlanmalı veya tamamlanmalıdır. Bu aşamanın 

final serisi, tüm sporcular bu zaman aşamasını tamamladıktan hemen 

sonra gerçekleştirilmelidir; ve 

d)  Uygun bir Arıza Formu (RFPM veya STDP) tekrarlanan arıza serilerini 

puanlamak için kullanılmalıdır. Arıza Formları, Genel Teknik Kurallar, 

Bölüm 6.18’de bulunabilir. 

8.9.2 Arıza Tamirleri 

 Eğer bir tabanca bozulursa veya çalışmaz hale gelirse, sporcunun 

tabancayı tamir etmesine izin verilir. Her durumda gerekli işlemlerin 

yapılması için karar almak üzere Poligon Görevlileri veya Jüri haberdar 

edilmelidir. 

a)  Bir sporcuya müsabakaya devam etmek üzere tabancasını onarması 

veya değiştirmesi için maksimum 15 dakika süre verilir; 

b)  Tabancanın onarımı 15 dakikadan fazla sürecek gibiyse, sporcuya 

isteği üzerine Jüri tarafından daha fazla süre tanınabilir; 

c)  Ekstra onarım süresi tanınırsa, sporcu müsabakayı Jürinin belirlediği 

zaman ve yerde tamamlayacaktır veya sporcu aynı tip mekanizmaya 

(yarı-otomatik veya revolver) ve aynı kalibreye sahip başka bir 

tabancayla devam edebilir; 

d)  Eğer bozulan tabancanın yerine başka bir tabanca kullanılıyorsa, bu 

tabanca da Ekipman Kontrol Bölümü tarafından onaylanmalıdır; ve 

e)  25 m yarışmalarında Jüri beş (5) atıştan oluşan bir (1) serilik ilave 

deneme atışına izin vermelidir. 

8.9.3 25m Tabanca Yarışmalarında Arızalar 

a)  Eğer bir arızadan dolayı atış gerçekleştirilemezse ve sporcu arıza 

olduğunu bildirmek isterse tabancasını aşağıya doğru tutmalı, kabzayı 

kavramaya devam etmeli ve hemen boştaki elini kaldırarak bir Poligon 

Görevlisini bilgilendirilmelidir. Diğer sporcuları rahatsız etmemelidir. 

b)  Sporcu arızayı giderip seriye devam edebilir, fakat onarıma 

başladıktan sonra, eğer silahın iğnesi kırılmadıysa veya tabancanın 

herhangi bir kısmı çalışmasını engellemeye neden olacak kadar zarar 

görmediyse, sporcu MÜSAADE EDİLİR ARIZA iddia edemez. 
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c)  Eğer deneme atışları sırasında bir arıza meydana gelirse (müsaade 

edilir veya müsaade edilmeyen) arıza olarak kaydedilmemelidir. 

Sporcu deneme atışlarını, bu yarışmanın deneme atışları için ayrılan 

süresi içerisinde yapılamayan atışları yaparak tamamlamalıdır. Yavaş 

aşamalarında yapılamayan atışlar maksimum iki (2) dakika içinde 

yapılmalıdır. Deneme serilerinde müsaade edilmeyen bir arıza 

oluşursa ilave atış yapılmaz. 

8.9.4 Arıza Çeşitleri 

8.9.4.1 MÜSAADE EDİLİR ARIZA (AM:ALLOWABLE MALFUNCTION) 

a)  Merminin namlu içinde sıkışması; 

b)  Tetik mekanizmasının işlevini yerine getirememesi; 

c)  Atım yatağında kovan kalması ve tetik mekanizmasının serbest 

bırakılmış ve çalışmış olması; 

d)  Merminin şarjörden çıkmaması veya namluya sürülmemesi, kovan 

toplayıcı (case catcher) kullanılsa dahi; 

e)  Mermi, mühimmat, silindir (top) veya tabancanın herhangi bir 

bölümünün sıkışması; 

f)  Ateşleme iğnesinin kırılması veya tabancanın diğer bir bölümünün 

tabancaya fonksiyonunu kaybettirecek şekilde zarar görmesi; 

g)  Tetik mekanizması serbest bırakılmadan silahın otomatik olarak 

ateşlemesi. Sporcu atış yapmayı hemen bırakmalı ve bir Poligon 

Görevlisinin veya Jüri Üyesinin izni olmadan böyle bir silahı 

kullanmaya devam etmemelidir. Elektronik hedefler kullanılıyorsa, ilk 

atış sistem tarafından puanlanacak ve puan sporcuya verilecektir. 

Kâğıt hedefler kullanılıyorsa, otomatik olarak yapılan atış veya atışlar 

hedefi vurursa, hedefte bulunan en yüksek puanlı atış(lar) tekrarlanan 

seriden önce dikkate alınmamalıdır. Tekrarlanan bir seriden sonra, 

belirtilen bir hedefte sayılmayan atış(lar) hariç tüm atışlar sporcunun 

toplam puanını belirlemek için dahil edilmelidir; 

h)  Sporcu kovan toplayıcı( case catcher) kullansa dahi mekanizma 

takılması yada kovan atılamaması. 

8.9.4.2 MÜSAADE EDİLMEYEN ARIZA (NAM: NON-ALLOWABLE 

MALFUNCTION) 

a)  Poligon Görevlisi tarafından incelenmeden önce, sporcunun veya 

başka bir kişinin silahın gövdesine, mekanizmasına veya emniyet 

kilidine dokunması; 

b)  Emniyet kilidinin serbest bırakılmamış olması; 

c)  Sporcunun tabancasını doldurmamış olması; 

d)  Sporcunun belirtilenden daha az mermi yüklemiş olması; 

e)  Sporcunun bir önceki atıştan sonra tetiğin yeterince dönmesine izin 

vermemesi; 

f)  Tabancanın yanlış cephaneyle doldurulmuş olması; 
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g)  Şarjörün doğru yerleştirilememesi veya mekanizmanın zarar 

görmesinden kaynaklanmayan bir şekilde atış sırasında düşmesi; 

h)  Arızanın sporcu tarafından düzeltilebilecek herhangi bir nedenden 

kaynaklanması. 

8.9.4.3 Arıza Nedeninin Belirlenmesi 

 Eğer tabancanın dış görünümü bir arızaya yol açabilecek bir nedeni 

açıkça göstermiyorsa, bir belirti yoksa ve sporcu namluda mermi sıkıştığını 

iddia etmiyorsa, Poligon Görevlisi mekanizmaya dokunmadan, müdahale 

etmeden tabancayı almalı, tabancayı güvenli bir yöne doğru tutmalı ve 

tetiğin serbest bırakılıp bırakılmadığını görmek için tetiği bir kez çekmelidir. 

a)  Eğer tabanca toplu ise; Poligon Görevlisi, horoz kurulu pozisyonda 

değilse tetiği çekmemelidir. 

b)  Eğer tabanca boşaltılamazsa, Poligon Görevlisi arızanın nedenini 

belirlemek ve arızanın müsaade edilir olup olmadığına karar 

verebilmek için tabancanın incelenmesini tamamlamalıdır. 

c)  Poligon Görevlisi, tabancanın incelenmesinden sonra arızanın 

MÜSAADE EDİLİR veya MÜSAADE EDİLMEYEN olduğuna karar 

verir. 

8.9.4.4 MÜSAADE EDİLEMEYEN ARIZA söz konusuysa; gerçekleştirilemeyen 

her atış kayıp olarak sayılır. Atışın tekrarlanmasına veya tamamlanmasına 

izin verilmez. Yalnızca gerçekleştirilen atışların puanları atıcıya verilir. 

Yarışmanın geri kalan kısımlarında sporcu atış yapmaya devam edebilir. 

 

8.9.4.5 MÜSAADE EDİLİR ARIZA Prosedürleri – 25m Çabuk Atış Tabanca ve 

25m Standart Tabanca 

a)  25m Çabuk Atış Tabanca Erkekler veya Standart Tabanca Erkekler 

serilerinde MÜSAADE EDİLİR ARIZA gerçekleşirse, yapılan atışların 

puanları ArızaFormunun (RFPM veya STDP Formu) ilk satırına yazılır; 

ve 

b)  Sporcu her tekrar serisinde tüm beş (5) atışı hedeflere atmalıdır. 

Tekrar serilerinden sonra yapılmış tüm atışların puanları Arıza 

Formunun ikinci satırına yazılır, hedefe isabet etmeyen her atış veya 

atılan/atılmayan her geç atış sıfır (0) ile puanlanmalıdır; veya  

c)  Tekrar serilerinde ikinci bir arıza meydana gelirse; ilk olarak tekrar 

serilerinde yapılmış atışların puanları Arıza Formunun ikinci satırına 

yazılmalıdır. Ardından hangi seride (müsabaka serisi/ ilk satır veya 

tekrar serisi/ ikinci satır) en yüksek kaydedilmiş atış olduğunu bularak, 

yapılmamış atışlar sadece en yüksek atış sayısının olduğu seriye sıfır 

(0) olarak kaydedilir; ve  
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d)  Seri için geçerli olacak beş atışın puanları belirlenir ve Arıza Formunun 

(Nihai Puanlama) üçüncü satırına kaydedilir: 

 RFPM: Her beş hedefin en düşük değerli puanları. 

 STDP: Tüm puanlanan atışların en düşük beş değerli puanları. 

 

8.9.4.6 MÜSAADE EDİLİR ARIZA Prosedürleri – 25m Tabanca ve 25mMerkez 

Ateşlemeli Tabanca Yavaş Aşaması ve Çabuk Atış Aşaması: 

a)  Atışların sayısı kaydedilmeli ve seri tamamlanmalıdır; 

b)  Seriyi tamamlayacak atış(lar) hemen bir sonraki seride 

gerçekleştirilmelidir; Yavaş aşamasında her bir atış için bir (1) dakika 

verilir; Çabuk Atış aşamasında, tamamlama serisi ilk hedef 

görünmesinde başlamalıdır; 

c)  Gerçekleştirilemeyen veya hedefe ulaşılamayan atışlar kayıp (sıfır) 

sayılmalıdır; 

d)  Beş atışlık seri normal şekilde puanlanmalıdır; ve 

e)  Serinin tamamlandığını bildirmek için Form IR kullanılır. 

 

8.10  ELEKTRONİK PUANLAMA HEDEF SİSTEMLERİNİN VEYA KAĞIT 

HEDEF SİSTEMLERİNİN ARIZALANMASI 

 

8.10.1 Poligondaki Bütün Hedeflerin Arızalanması Durumu: 

a)  Süresi dolan atışlar Poligon Amiri veya Jüri tarafından kaydedilmelidir; 

b)  Her sporcunun, tamamlanmış bütün yarışma atışları sayılmalı ve 

kaydedilmelidir. Poligonun elektriklerinin kesilmesi durumunda, atış 

monitöründe belirtilmesi zorunlu olmaksızın, atışların hedef tarafından 

kaydedilmiş atışların belirlenmesini sağlayacak elektriğin gelmesi 

beklenmelidir. 

c)  Hedef onarıldıktan ve poligonun tamamı veya bir bölümü işler hale 

geldikten sonra, yarışma serisinin tamamlanması için tekrar 

başlanmadan önce sporculara aşağıdaki kurallara göre ek deneme 

serisi ve bir (1) dakikalık ara verilir. 

d)  25 m Tabanca ve 25 m Merkez Ateşlemeli Tabanca Yarışmaları. 

Sporcular, beş (5) atışlık seriyi, müsaade edilir arıza söz konusu 

olduğundaki gibi tamamlarlar. Sporcu, arıza gerçekleştiğinde hedefe 

kaydedilemeyen atış sayısı kadar atış yapar. 
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e)  25 m Standart Tabanca ve 25 m Çabuk Atış Tabanca Yarışmaları 

Eğer seri tamamlanamadıysa ve kaydedilemediyse, iptal edilmeli ve 

tekrarlanmalıdır. Eğer beş (5) atış başka herhangi bir sporcu için 

kaydedildiyse, bu sporcu için seri puanı kaydedilecek ve seriyi 

tekrarlamasına izin verilmeyecektir. 

8.10.2 Tek Bir Hedefin veya Hedef Grubunun Arızalanması Durumu; 

 Tek bir hedefin veya beş hedeften oluşan bir grubun (25 m Çabuk Atış  

Tabanca Yarışması) arızalanması durumunda arıza hemen onarılamazsa; 

sporcu, aynı seride veya gerekiyorsa bir sonraki seride başka bir atış 

noktasına gönderilir. Problem çözüldükten sonra, yukarıdaki kurala uygun 

olarak bir sonraki serinin atışlarına başlamadan önce yukarıdaki kurala 

göre (8.10.1) sporcuya ayrı bir deneme serisi ve bir (1) dakikalık ara verilir.  

8.10.3 Bir Atışın Kaydedilmemesi ve Gösterilmemesi 

 Bir atışın 25 m Elektronik Puanlama Sisteminin monitöründe/ 

monitörlerinde kaydedilmemesi ve gösterilmemesine veya 

beklenmeyen bir durumda sıfır göstermesine ilişkin şikâyet olursa: 

a)  25m Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca yarışmalarının 

yavaş aşamalarında ve 25m Standart Tabanca yarışmalarının 150 

saniyelik serilerinde, sporcu en yakındaki Poligon Görevlisini hemen 

(bir sonraki atıştan önce) arıza hakkında bilgilendirmelidir; 

b)  25m Çabuk Atış Tabanca ve 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca 

yarışmalarında ve 25m Standart Tabanca yarışmalarının Çabuk Atış 

aşamalarında; sporcu beş (5) atışlık seriye devam etmelidir ve serinin 

bitiminden hemen sonra en yakındaki Poligon Görevlisini arıza 

hakkında bilgilendirmelidir; 

c)  Sporcu, bu seriyi daha sonra Jüri tarafından kararlaştırılan zamanda 

tamamlayacaktır; ve 

d)  Tekrar Serisi olmayacaktır. Puan, Sınıflandırma Jürisi tarafından 

belirlenecektir. Seri tamamlandıktan sonra, Elektronik Puanlama 

Hedefleri İnceleme Prosedürleri (6.10.8) uygulanacaktır. 
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8.11 TABANCA YARIŞMALARI TABLOSU 

Yarışma 
Erkek/ 
Kadın 

Atış 
Sayısı 

Müsabaka 
Hedefi başına 

Atış Sayısı 
(kâğıt hedefler) 

Deneme 
Hedefi Sayısı 

(kâğıt 
hedefler) 

Sporcunun 
atabileceği 

deneme 
sayısı 

Kâğıt 
Hedefler 

Puanlama 
ve 

Yamalama 

Süre Limitleri 
Hazırlık ve 
Deneme 
Süresi 

10m Havalı 
Tabanca 

Erkek 
Kadın 

60 
40 

1 4 

Hazırlık ve 
Deneme 

Süresinde 
Sınırsız 

Sınıflandırma 
Odasında 

 
1 saat 15 dakika 

50 dakika 
EST yoksa 

1 saat 30 dakika veya 
60 dakika 

15 dakika 

50m 
Tabanca 

Erkek 60 5 2 

Hazırlık ve 
Deneme 

Süresinde 
Sınırsız 

Sınıflandırma 
Odasında 

1 saat 30 dakika 
EST yoksa 1 saat 45 

dakika 
15 dakika 

25m Çabuk 
Atış 

Tabanca 
Erkek 60 

Aşamadaki hedef başına 7 atış 
(1 deneme atışı artı 6 yarışma 

serisi) 
Her aşamadan sonra yeni 

hedefler 

Her 
aşamada 8 

saniye 
içinde 5 

atışlık 1 seri 

Her 5 atışlık 
seri sonrası 

8,6,4 saniyelik, 2  
beşli (5) atış 

serisinden oluşan 
30 atışlık 2 aşama 

3 dakika 

25m 
Tabanca 

Kadın 60 10 

1 

Her aşama 
için 5 atışlık 

1 seri  Her 5 atışlık 
seri sonrası 

Yavaş atış 
aşaması: 30 

mermi, 5 atışlık 6 
seri halinde 

Serileri 5 dakika 
 

Çabuk atış 
aşaması: 

30 mermi, 5 atışlık 
6 seri halinde. 

Yavaş Atış 
Aşaması: 
5 dakika 

 
Çabuk Atış 
Aşaması: 
3 dakika 
5 dakika 

25m 
Merkez 

Ateşlemeli 
Tabanca 

Erkek 60 10 

25m 
Standart 
Tabanca 

Erkek 60 10 
5 atışlık 1 

seri, sadece 
150 sn. için 

4’lü seriler halinde 
150, 20, 10 saniye 
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8.12 TABANCA ÖZELLİKLERİ TABLOSU 

Tabanca Tipi 
1) Tabanca Ağırlığı 

2) Tetik Ağırlığı 

Ölçüm Kutusu 

(mm) 

Namlu Uzunluğu 

Gez-Arpacık Mesafesi 
Kabza Diğer Özellikler 

10m Havalı 

Tabanca 

1) 1500 g maks. 

2) 500 g min. 
420x200x50 Sadece kutu boyutunda 

Aşağıya 

bakınız 

Yalnız bir (1) diyabol 

doldurulmalıdır. 

50m Tabanca 
1) Kısıtlama Yok 

2) Kısıtlama Yok 
Kısıtlama Yok 

Kısıtlama Yok 

Kısıtlama Yok 

Özel 

kabzalara 

izin verilir 

Portlu namlular ve delikli 

namlu bağlantılarına izin 

verilmiştir. 

25m Kenar 

Ateşlemeli 

Tabanca 

1) 1400 g maks. 

2) 1000 g min. 

300x150x50 
153 mm 

220 mm 

Aşağıya 

bakınız 

Kompansatör, alev gizleyici, 

delikli namlu ve benzeri 

aletlerin kullanımı yasaktır. 
25m Merkez 

Ateşlemeli 

Tabanca 

1) 1400 g maks. 

2) 1000 g min. 

a) 10 m havalı tabanca kabzaları: Kabzanın hiçbir parçası, eklentisi ya da donatısı bileğe değmemelidir. El desteği kabzaya göre 

90 dereceden az açılmamalıdır. El desteği, önden ve arkadan olduğu kadar yandan da buna uygun olmalıdır. El desteğindeki üst 

kıvrım ve/veya başparmak boşluğu ve/veya başparmağın aksi tarafındaki aşağı kıvrım yasaklanmıştır. Başparmak boşluğu yukarı 

hareketlere izin vermelidir. Kabza eli çevrelememelidir. El desteği ve başparmak desteği dâhil, tabancanın üzerinde boylamasına 

eğri yüzeylere izin verilir. 

b) 25 m tabanca kabzaları: Not a) geçerlidir. İlave olarak, başparmak ve elin işaret parmağı ile elin üst kısmına yerleştirilen 

kabzanın arka kısmı elin üst kısmına değdiği noktadan ileriye doğru en derin noktaya 30 mm’den uzun olmamalıdır. Kabzanın arka 

kısmı bu noktadan yukarı doğru 45 dereceden az olmayacak bir açı yapacak şekilde kesilmiş olmalıdır. 

c) Silahın ağırlığı: Tabanca tüm donatılarıyla beraber, dengeleyici ağırlıklar ve boş şarjör ile ölçülür. 

d) Ölçüm Kutusu: Tabanca tüm donatıları ile ölçülür(Eğer havalı tabanca şarjörlü ise ölçümü şarjörsüz yapılabilir) Dikdörtgen 

ölçüm kutusunun ölçüm toleransı 0,0 mm ile +1,0 mm arasında olmalıdır. 
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8.13 TABANCA KONFİGÜRASYON ÇİZİMİ (10m ve 25m Tabanca) 
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8.14 İNDEKS 

10m ve 50m Tabanca – Hazırlık ve Deneme Süresi 8.11 

25m Çabuk Atış Tabanca – 1 Dakikalık Ara 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Beraber Atış Yapan Sporcular 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Deneme Serisi Atışları 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Duraklatılan Seriler 8.8.1 

25m Çabuk Atış Tabanca – Hazır Pozisyonu 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Hedeflerin Sporcuya Dönmesi 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Kabul Edilir Arıza Prosedür 8.9.4.5 

25m Çabuk Atış Tabanca – Kabul Edilir Arıza Puanlama 8.9.4.5 

25m Çabuk Atış Tabanca – Komutla Atış 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Komutlar – Sıralama Yarışması 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Mühimmat Hız Testi 8.4.4.1 

25m Çabuk Atış Tabanca – Mühimmat Test Prosedürü 8.4.4.1 

25m Çabuk Atış Tabanca – Özel Kurallar 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Seri Süresinin Duyurulması 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Serilerin Başlatılması 8.7.6.3 

25m Çabuk Atış Tabanca – Test için Mühimmat Örneği Alma 8.4.4.1 

25m Çabuk Atış Tabanca – Yarışmalar 8.7.6.3 

25m Deneme Hedeflerine Çapraz Atışlar 8.8.2.4 

25m Kenar Ateşlemeli Tabanca  8.4.3.1 

25m Standart Tabanca – 3 Aşamadan Oluşan Yarışmalar 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Deneme Serisi 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Duraklatılan Seriler 8.8.1 

25m Standart Tabanca – Hazır Pozisyonu 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Kabul Edilir Arıza Prosedür 8.9.4.5 

25m Standart Tabanca – Kabul Edilir Arıza Puanlama 8.9.4.5 

25m Standart Tabanca – Komutlar 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Özel Kurallar 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Seri Süresinin Duyurulması 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Serilerin Başlatılması 8.7.6.5 

25m Standart Tabanca – Yarışmalar 8.7.6.5 

25m Tabanca Yarışmaları – Atışın Gösterilmemesi- Şikayet 8.10.3 

25m Tabanca Yarışmaları – Bir Atışı Göstermeme Şikâyeti 8.10.3 

25m Tabanca Yarışmaları – Elektronik Puanlama Hedef Sistemleri 8.10.1 

25m tabanca Yarışmaları – EST Arızası 8.10 

25m Tabanca Yarışmaları – Tek bir Hedefin Arızalanması 8.10.2 

25m Tabanca Yarışmaları – Tek Hedef veya Hedef Grubu Arızası 8.10.2 

25m Tabanca Yarışmaları – Tutukluklar: Seri Tekrarı - Tamamlama 8.9.1 

25m Tabanca Yedeği – Tutukluklar – Ekipman Kontrolü 8.9.2 
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25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca/ Toplu Tb. – 

Çabuk Atış Aşaması 
8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tabanca/ Toplu Tb. – Kabul 

Edilir Arıza Prosedür 
8.9.4.6 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb. – Birden fazla atış 8.8.2.1 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Deneme 

Serisi 
8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Duraklama 8.8.1 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Fazla Atış 8.8.2.1 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Geç Atış 8.8.2.3 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Kabul Edilir 

Arızaların Puanlanması 
8.9.4.6 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Komutlar 8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Özel 

Kurallar 
8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Seriler 8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Yarışma 8.10.1 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Yavaş Atış 8.8.2.3 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Yavaş Atış 8.7.6.4 

25m Tabanca/ 25m Merkez Ateşlemeli Tb./ Toplu Tb. – Yavaş Atış 8.9.4.6 

25m Tabancalar için Özel Standartlar 8.4.3 

25m Tabancalar, Arıza – Yarışmayı Tamamlama – Jüri Kararı 8.9.2 

25m Yarışmaları 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – 15 Dakikadan Fazla Kesinti 8.8.1 

25m Yarışmaları – Arıza 8.9.3 

25m Yarışmaları – Arıza – Yarışmanın Tamamlanması 8.9.4.6 

25m Yarışmaları – Arıza Nedenlerinin Belirlenmesi 8.9.4.3 

25m Yarışmaları – Arıza Tipleri 8.9.4 

25m Yarışmaları – Arızalar: Kesintiye Uğrayan Seriler 8.9.1 

25m Yarışmaları – Arızalar: Seri Tekrarlama/ Tamamlama 8.9.1 

25m Yarışmaları – Bir Arıza İddia Etme 8.9.3 

25m Yarışmaları – Bir Arızanın Onarımı 8.9.3 

25m Yarışmaları – Boşalt 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – Çapraz Atışlar 8.8.2.4 

25m Yarışmaları – Deneme Serisinde Arıza 8.9.3 

25m Yarışmaları – Doldur 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – Doldur Komutundan Önce Atış 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – Düzensiz Atışlar 8.8.2 

25m Yarışmaları – Erken veya Geç Atışlar 8.8.2.3 

25m Yarışmaları – Erken veya Geç Atışta Puan Eksiltme 8.8.2.3 
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25m Yarışmaları – Fazla Deneme Atışı 8.8.2.2 

25m Yarışmaları – Fazla Yarışma Atışı 8.8.2.1 

25m Yarışmaları – Hazır Pozisyonu 8.7.2 

25m Yarışmaları – Hazır Pozisyonu Çizimi 8.7.2 

25m Yarışmaları – Müsaade Edilir Arızalar 8.9.4.1 

25m Yarışmaları – Müsaade Edilir/Edilmeyen Arıza Belirleme 8.9.4.3 

25m Yarışmaları – Müsaade Edilmeyen Arızalar 8.9.4.2 

25m Yarışmaları – Süre Düzensizlik İddiaları 8.8.5 

25m Yarışmaları – Sürenin Başlaması 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – Şarjöre Fazla Mermi Doldurma 8.7.6.2 

25m Yarışmaları – Yanlış Poligon Komutları 8.8.3 

25m Yarışmaları – Yanlış Poligon Komutları- Puan Eksiltme 8.8.3 

25m Yarışmaları – Yanlış Poligon Komutundan Sonra Atış 8.8.3 

25m Yarışmaları – Yanlış Poligon Komutundan Sonra Atış Yapma 8.8.3 

25m Yarışmaları – Zamanlama Kontrolü 8.7.6.2 

50m Tabanca – El Kılıfı 8.4.4.3 

50m Tabanca – Kalibre 8.4.3.3 

Arıza – 25m Tabanca 8.9 

Arıza – 25m Tabanca, Formlar- Teknik Kurallara Bakınız 6.18 

Arıza Tamirleri 8.9.2 

Arıza Tipleri 8.9.4 

Atış Aksesuarları 8.6 

Atış Yapma – Pozisyon  8.7.1 

Atış Yarışması Prosedürleri ve Kuralları 8.7 

Ayak Tabanı Esnekliği Ölçüm Cihazı 8.5.6 

Ayak Tabanı Esneklik Standardı 8.5.6 

Ayakkabılar 8.5.6 

Bilek - Desteksiz 8.7.1 

Diskalifiye – DOLDUR Komutundan Önce Atış 8.7.6.2 

Diskalifiye – Tabanca Kolunu Erken Kaldırma 8.7.4 

Duraklamalar – 25m Yarışmaları ve Aşamalarında 8.8.1 

Dürbünler 8.6.1 

Düzeltici Lensler 8.4.1.3 

Düzensiz Atışlar (25m) 8.8.2 

Ekipman ve Mühimmat 8.4 

Elektronik Tetikler 8.4.1.4 

Emniyet 8.2 

Erkekler Yarışmaları 8.1.4 

Erken veya Geç Atış – 25m Yarışmaları 8.8.2.3 

EST Arızası – Kâğıt Hedef Sistemleri 8.10 
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Fazla Deneme Atışı – 25m Yarışmaları 8.8.2.2 

Fazla Yarışma Atışı – 25m yarışmaları 8.8.2.1 

Gözlükler 8.4.1.3 

Hareket ve Titreşim Azaltma Sistemleri 8.4.1.6 

Hazır Pozisyonu 8.7.2 

Hazır Pozisyonu – Tabanca Kolunun Erken Kaldırılması 8.7.3 

Hazır Pozisyonu – Tabanca Kolunun Yeterince İndirilmemesi 8.7.3 

Hazırlık Süresi – 10m ve 50m Yarışmaları - Süre 8.11 

Hazırlık Süresi – 25m Yarışmaları 8.7.6.1 

Hazırlık Süresi – Sporcunun Bilgilendirilmesi 8.7.6.1 

Hazırlık Süresi – Tabancanın Tutulması, Hedeflerin Görünmesi 8.7.6.1 

Hazırlık Süresi – Yarışma Öncesi Kontroller 8.7.6.1 

İzleme Dürbünleri 8.6.1 

Kabul Edilir Arızalar – 25m Yarışmaları 8.9.4.1 

Kabul Edilmeyen Arızalar – 25m Yarışmaları 8.9.4.2 

Kabza (Tabanca Özellikleri Tablosu ve Çizime bakınız) 8.4.1.1 

Kadınlar Yarışmaları 8.1.4 

Kesintiye Uğrayan Seriler – 25m Çabuk Atış Tb./25m Standart Tb. 8.8.1 

Kesintiye Uğrayan Seriler – 25m Tb./ 25m Merkez Ateşlemeli Tb. 8.8.1 

Kesintiye Uğrayan Seriler – 25m Yarışmalarında Arıza 8.9.1 

Kıyafet – Şort Giyme 8.5.2 

Kıyafet Kuralları 8.5 

Kompansatörler 8.12 

Kovan Toplayıcı 8.4.1.5 

Kuralların Bilinmesi 8.1.2 

Magnum Mühimmat 8.4.4 

Merkez Ateşlemeli Tabanca – Kalibre 8.4.4 

Mühimmat 8.4.4 

Namlu Kesikleri 8.12 

Namlular – Tabanca Özellikleri Tablosu 8.4.1.2 

Namluların Ölçüsü – 25m Tabanca 8.4.1.2 

Namluların Ölçüsü – 25m Tabanca Ölçüleri 8.13 

Namlunun Merkez Çizgisi – 25m Tabanca 8.4.3 

Nişangâhlar – Tabanca Özellikleri Tablosu 8.4.1.3 

Ölçüm Kutusu 8.12 

Poligon ve Hedef Standartları 8.3 

Poligon veya Poligon Bölümünde Tüm Hedeflerin Arızalanması 8.10.1 

Poligonda Sporcunun Kullanımına Açık, Tetik Test Ağırlığı 8.4.2.2 

Puan Eksiltme – 25m Yarışmaları – Erken veya Geç Atışlar 8.8.2.3 

Puan Eksiltme – 25m Yarışmaları – Fazla Atış 8.8.2.1 
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Puan Eksiltme – 25m Yarışmaları – Poligon Komutları 8.8.3 

Puan Eksiltme – 25m Yarışmaları - Süreler 8.8.5 

Puan Eksiltme – Fazla Mermi Doldurma 8.7.6.2 

Puan Eksiltme – Rahatsız Edilmek 8.8.4 

Puan Eksiltme – Tabanca Kolunu Yeterince Aşağıda Tutmamak 8.7.4 

Rahatsız Edilmek – 25m Yarışmaları 8.8.4 

Rahatsız Edilmek – 25m Yarışmaları – İddia Doğrulanırsa 8.8.4 

Rahatsız Edilmek – 25m Yarışmaları – İddia Doğrulanmazsa 8.8.4 

Rahatsız Edilmek – İddia Doğrulanmazsa – Puan Eksiltme 8.8.4 

Solak Atıcı / Sağlak Atıcı 8.1.3 

Süreler – 25m Yarışmaları 8.5.1 

Tabanca Arıza – Genel - Tamir 8.9.2 

Tabanca Arızaları – Jüri/Poligon Görevlisini Bilgilendirme 8.9.2 

Tabanca Arızaları – Tabanca Tamiri  8.9.2 

Tabanca Destek Standları 8.6.3 

Tabanca Genel 8.1 

Tabanca Genel Standartlar 8.4.1 

Tabanca Taşıma Kutuları 8.6.2 

Tabanca Tutuşu 8.7.1 
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9.1  GENEL 

9.1.1 Bu kurallar ISSF teknik kurallarının bir parçası olup, tüm Yivsiz Tüfek 

yarışmalarında geçerlidir. 

9.1.2 Tüm sporcular, takım kaptanları ve görevliler ISSF kurallarını bilmeli ve bu 

kuralların uygulanmasını sağlamalıdır. ISSF kurallarına uymak her 

sporcunun kendi sorumluluğudur. 

9.1.3  Eğer bir kural sağ elini kullanarak atış yapan sporcular için geçerliyse, bu 

kuralın tersi de sol elini kullanan sporcular için geçerlidir. 

9.1.4  Bir kural özellikle erkekler veya kadınlar yarışması için geçerli olarak 

belirtilmedikçe, her ikisi için de aynı şekilde geçerli olacaktır. 

9.1.5 Bu Kurallardaki şekiller ve tablolar özel bilgi içerdiklerinde, bu şekiller ve 

tablolar numaralı kurallar gibi geçerlidir. 

 

9.2 EMNİYET 

 EMNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR 

 ISSF Emniyet Kuralları; Genel Teknik Kurallar, Kural 6.2’dedir. 

9.2.1 Sporcuların, poligon personelinin ve izleyicilerin emniyeti için, silahların 

kullanımı ve poligon içinde taşınması sırasında yoğun ve sürekli dikkat 

göstermek gerekir. Silah atış hattının ilerisinde görev yapan personelin, 

dikkat çeken ve kolay görülebilen yelek ve ceket giymesi şiddetle tavsiye 

edilir. Herkesin bu konuda disiplin içinde davranması gereklidir. 

9.2.2  Tüfeklerin Taşınması 

 Emniyetten emin olmak için, tüm tüfekler, boş oldukları zaman bile azami 

itina ile taşınmalıdır.( ceza - olası DISKALİFİYE)  

a)  Geleneksel çift namlulu tüfekler, boş ve  fişek yatağı görülebilecek 

şekilde kırık olarak taşınmalıdır; 

b)  Yarı otomatik silahlar mekanizma görülür şekilde, emniyet bayrağı 

takılı olarak, açık ve namlusu emniyetli bir yönde, sadece gökyüzü ya 

da zemine dönük tutularak taşınmalıdır; 

c)  Kullanılmayan tüfekler, silah standında, kilitli silah çantasında, silah 

deposunda ya da başka bir güvenli yerde muhafaza edilmelidir; 

d)  Tüfekler, atış istasyonunda ve “BAŞLA” (START) komutu verilmiş 

olmanın dışında her zaman boş durumda bulundurulmalıdır; 

e)  Sporcu, silahına fişeklerini, Hakemin izni olmadan, atış yerini almadan 

ve atış yönüne dönmeden doldurmamalıdır. ( İstisnalar: bkz kural 

9.7.2.i ve 9.8.2.g) 

f)  Atışın duraklaması durumunda, tüfeğinkırılması ve boş ya da dolu olan 

fişeklerin boşaltılması şarttır. 
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g)  Hiçbir sporcu, tüfeğini kırıp fişeklerini boşaltmadan atış istasyonundan 

geriye dönemez. 

h)  Sporcu, son atışını tamamladıktan sonra, poligonu terk etmeden veya 

tüfeğini silah standına bırakmadan önce tüfeğin içinde fişek ya da 

kovan olmadığından emin olmalıdır ve Hakem de bunu onaylamalıdır;  

i)  İdari personel atış hattının önündeyken silahları kapalı tutmak 

yasaktır. 

 

9.2.3  Nişan Alma 

a)  Nişan alma talimleri sadece belirtilen atış istasyonlarında ve hakemin 

izni ile, ya da daha önceden belirtilmiş gözetim altındaki alanlarda 

yapılabilir; 

b)  Başka bir atıcının plağına nişan almak ya da ateş etmek, kasti olarak 

kuşlara ya da başka hayvanlara nişan almak ya da ateş etmek 

kesinlikle yasaktır; 

c)  Önceden belirlenmiş alanlar dışında nişan almak yasaktır. 

 

9.2.4  Atış ve Deneme Atışları 

a)  Atışlar, yalnızca sporcunun sırası geldiğinde ve plaklar fırlatıldığında 

gerçekleştirilmelidir; 

b)  Her sporcu, her müsabaka günü, kendi serisine başlamadan hemen 

önce, Hakemin izni ile (en fazla iki (2) atış) ısınma amaçlı deneme 

atışı yapabilir; 

c)  Her sporcuya, finaller öncesinde veya final öncesi baraj atışlarından 

önce, deneme atışı yapma izni verilir; 

d)  Deneme atışları, atış alanlarında yere doğru yapılmamalıdır; 

e)  Silah onarımından sonra deneme atışı, Hakem veya Poligon Amiri 

onayı ile yapılır. 

 

9.2.5  “DUR” (STOP) Komutu 

a)  “DUR”(STOP) Komutu veya işareti verildiğinde atış derhal durmalıdır 

ve tüm sporcular tüfeklerini boşaltmalı ve emniyetli hale getirmelidir; 

b)  “BAŞLA” (START) komutu verilmeden hiçbir tüfek kapatılamaz; 

c)  Atışa, ancak “BAŞLA” (START) komutu ya da işareti ile kaldığı yerden 

devam edilir; 

d)  “DUR”(STOP) komutu verildikten sonra, Hakem izni olmaksızın 

tüfeğini kapalı tutan sporcu diskalifiye edilebilir. 
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9.2.6.  Komutlar 

a)  Tüm poligon komutları İngilizce olarak verilmelidir. 

b)  “BAŞLA”(START) ve “DUR”(STOP) komutları ile gerekli diğer 

komutların verilmesinden Hakemler veya uygun görülen diğer poligon 

görevlileri sorumludur. 

c)  Bu komutların ardından, Hakemler, tüm komutlara uyulduğundan ve 

tüfeklerin emniyetli olarak kullanıldığından emin olmalıdır. 

9.2.7  Göz ve Kulak Koruması 

a)  Tüm sporcuların ve atış alanının yakınında olan kişilerin; kulak tıkacı, 

kulaklık veya benzeri kulak koruyucu kullanmaları şiddetle önerilir. 

b)  Radyo, müzik çalar gibi fonksiyonları olan koruyucu kulaklıkların 

kullanılması yasaktır. 

c)  Sporcuların, Hakemler ve görevlilerin; kırılmaz atış gözlüğü veya 

benzeri göz koruyucu kullanmaları şiddetle tavsiye edilir. 

 

9.3  POLİGON VE PLAK STANDARDLARI 

a)  Plak standartları Genel Teknik kurallar, 6.3.7 maddesinde belirtilmiştir. 

b)  Yivsiz Tüfek poligon standartları Genel Teknik kurallar, 6.4.17-6.4.21 

maddeleri arasında belirtilmiştir. 

c)  Hakem veya Jüri tarafından ayarları yapıldıktan sonra, hiçbir sporcu, 

antrenör ya da takım yetkilisi ( trap makineleri, mikrofonlar, trap 

bilgisayarı vs) poligon ekipmanına müdahale edemez. İlk ihlalde 

UYARI (Sarı Kart) verilir; ikinci bir ihlalde bir (1) vuruş düşülür ve bir 

sonraki ihlalde de diskalifiye edilir. Trap bilgisayarının kasıtlı olarak 

devreden çıkartılması halinde derhal diskalifiye edilir. 

 

9.4 EKİPMAN VE MÜHİMMAT 

9.4.1   Ekipman Sınırlamaları 

 Sporcular, sadece ISSF Kurallarına uygun ekipman ve kıyafet 

kullanabilirler. Kurallarda özellikle belirtilmemiş olan ya da Kuralların 

ruhuna aykırı olan; bir sporcuya diğer sporculara karşı haksız bir avantaj 

sağlayacak her türlü silah, cihaz, teçhizat, aksesuar ve diğer malzeme 

kullanılması yasaklanmıştır (Bkz Genel Teknik Kurallar 6.7.2). Plakların 

sayılmasını sağlayan her türlü aksesuar, yöntem ya da sistem kullanılması 

yasaktır. Bu Kurala uyulmaması durumunda; ilk ihlalde uyarı (Sarı Kart) 

tekrarlanması durumunda ise diskalifiye cezası verilir. 
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9.4.1.1 Ekipman Kontrol 

 Sporcular, ISSF Şampiyonalarında kullandıkları tüm ekipman ve 

kıyafetlerin ISSF Kurallarına uygun olmasından sorumludur. Yivsiz Tüfek 

Jürisi, sporcularının ekipmanını kontrol etmekle ve kurallara uygunluğunu 

sağlamakla yükümlüdür. Jüri, resmi antrenman gününden başlayarak, 

isteyen tüm sporcuların müsabaka öncesi ekipmanını kontrol 

ettirebilecekleri bir danışma servisi sağlamalıdır. ISSF Kurallarına 

uygunluğu sağlamak amacı ile Jüri, müsabaka sırasında rastgele ekipman 

kontrolü yapar ve bu kontrol sırasında Tüfek ve Skeet işaret bandı 

kurallarını ihlal ettiği belirlenen sporcular diskalifiye edilir. 

9.4.1.2 Atış Alanında / Sahada Bulunan Ekipman 

 Atış alanı ve sahada bulunan her türlü ekipman ve aksesuarın söz konusu 

sporcunun kullanımında olduğu varsayıldığından Jüri tarafından kontrole / 

denetime tabidir. Ceza uygulanır. 

 

9.4.2  Yivsiz Tüfekler 

9.4.2.1  Tüfek tipleri 

 12 çapı aşmamak koşulu ile, yarı otomatikler de dahil olmak üzere, tüm 

yivsiz, pompalı olmayan tüfekler kullanılabilir. 12 den daha küçük çaplı 

tüfekler kullanılabilir. Tüfekler kamuflaj görüntülü, desenli olamaz. 

9.4.2.2 Serbest Tetik ( Release Trigger ) 

 Herhangi bir tip serbest tetik sistemi olan tüfekler yasaklanmıştır. 

9.4.2.3  Kayışlar 

 Silahlarda kayış veya askı yasaktır. 

9.4.2.4 Şarjörler 

 Şarjörlü silahların şarjör hazneleri bir (1) den fazla fişek alamayacak 

şekilde bloke edilmelidir. 

9.4.2.5 Silahların değiştirilmesi 

 Düzgün bir şekilde çalışan silahın veya değişebilir şoklar dâhil, silah 

parçalarının aynı seri içinde değiştirilmesine izin verilmez. 

9.4.2.6  Kompansatör  

 Silah namlularına kompansatör veya benzeri araçların takılmasına Skeet 

için izin verilmekte ancak Trap ve Double Trap için izin verilmemektedir. 

9.4.2.7  Delikli Namlular ve Delikli Değişebilir Şoklar 

a)  Namlu ağzından, 20 cm’yi geçmeyen ölçüler içinde olan delikli 

namlulara izin verilir. 

b)  Namlu delikleri ile beraber namlu ağzından 20 cm’yi geçmeyen ölçüler 

içinde olan delikli değişebilir şoklara izin verilir. 
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9.4.2.8  Optik Nişangahlar 

 Görüntüyü büyüten, ışık yayan, mesafe yakınlaştıran ve plak görüntüsünü 

geliştiren aletlerin silaha takılması yasaktır. 

9.4.3 Mühimmat 

9.4.3.1 Fişek özellikleri 

 ISSF Yarışmalarında kullanılmasına izin verilen fişekler aşağıdaki 

özellikleri taşımalıdır: 

a)  Atış şarjı ağırlığı 24.5 gramı aşmamalıdır; 

b)  Saçmalar küre şeklinde olmalıdır; 

c)  Saçmalar kurşun, kurşun alaşımı ya da ISSF onaylı başka 

malzemeden üretilmelidir; 

d)  Saçmaların çapı 2.6 mm’yi geçmemelidir; 

e)  Saçmalar kaplama olabilir; 

f)  Kara barut, izli, yangın çıkartıcı ya da başka özel tip fişek kullanımı 

yasaktır; ve, 

g)  İçindekilerin (kapsülün) ters doldurulması, farklı çaprazlamalar vs. 

yaparak, fazladan özel dağılım etkisi yaratacak şekilde iç değişiklikler 

yapılamaz. 

9.4.3.2 Fişek Denetimi 

 Jüri, müsabaka sırasında atışı ve sporcuyu fazla rahatsız etmeyecek bir 

fişek denetim programı uygulamalıdır: 

a)  Hakem veya Jüri Üyesi, ateşlenmemiş bir fişeği, incelenmek üzere 

atıcının tüfeğinden çıkarabilir. 

b)  Bir Jüri Üyesi veya Hakem, sporcu atış sahası içindeyken, sporcunun 

fişeklerini denetlemek amacı ile herhangi bir zaman alabilir; ve 

c)  Sporcu, bu kurallara uymayan fişek kullanıyorsa diskalifiye edilir. 

 

9.5. MÜSABAKA GÖREVLİLERİ 

9.5.1 Genel 

 ISSF müsabakalarında hizmet veren her görevli, müsabakanın seviyesine 

uygun, geçerli lisans sahibi olmalıdır. Görev başındayken, tüm Jüri 

Üyeleri, ISSF Genel Merkezinden alınması gereken ISSF Jüri (kırmızı) 

yeleği giymelidirler. Görev başındayken tüm Hakemler, ISSF Genel 

Merkezinden alınması gereken ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi (Mavi) yeleği 

giymelidirler. 
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9.5.2 Jüri 

9.5.2.1 Müsabaka Başlangıcı Öncesi Görevleri 

 Müsabaka başlamadan önce, Jüri; 

a)  Poligonları, kurallara uygun olduğundan emin olmak için kontrol eder; 

b)  Plakların bu Kurallara uygun olarak ayarlandığından emin olur; 

c)  Müsabaka organizasyonunu gözden geçirerek, müsabakayı 

gerçekleştirmek için uygun olduğunu teyit eder; ve 

d)  Sporcuların, silah, giysi ve aksesuarlarını kontrol ettirebilecekleri bir 

teçhizat kontrol danışmanlık servisini kurar 

9.5.2.2 Müsabaka Sırasındaki Görevleri 

 Müsabaka sırasında Jüri; 

a)  Müsabakaya nezaret eder; 

b)  Organizasyon Komitesine tavsiyede bulunur ve yardımcı olur, 

c)  Atış Kurallarının doğru uygulandığından emin olur; 

d)  Yarışmacıların tüfek, fişek ve ekipmanını kontrol eder, 

e)  Plak fırlatma makinesi arızası sonrasında plakların doğru ayarlandığını 

kontrol eder, 

f)  Sıralama Turları sırasında rastgele kontroller yaparak, Hazırlık Zaman 

Sınırlamalarına uyulduğundan emin olur; 

g)  Müsabaka sırasında rastgele kontroller yaparak, silah, fişek, atış 

yeleği ve diğer giysilerin bu Kurallara uygunluğunu kontrol eder; 

h)  Uygun şekilde yapılan itirazlarla ilgilenir; 

i)  ISSF Uygunluğu, ISSF Ticari Hakları ve ISSF Sponsorluk/Reklam 

Kurallarını uygulatır; 

j)  Cezalarla ilgili kararlar alır; 

k)  Gerektiğinde yaptırımlar uygular; ve 

l)  Kurallarda belirtilmeyen hususlar ve/veya kuralların ruhuna ters düşen 

durumlarda karar alır. 

9.5.3 Poligon Amiri 

9.5.3.1  Poligon Amiri, Organizasyon Komitesi tarafından atanır. Poligon Amiri, 

Yivsiz Tüfek atışlarında geniş tecrübeye, tüfekler, poligon ve ekipmanı 

hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır. Poligon Amiri, geçerli bir ISSF 

Yivsiz Tüfek Hakem veya Jüri lisansına sahip olmalıdır. 

9.5.3.2  Poligon Amirinin Sorumlulukları: 

a)  Bir müsabakanın hazırlanması ve düzgün bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tüm teknik ve lojistik görevleri 

yerine getirir; ve 

b)  Teknik delegeler, Jüri, Organizasyon Komitesi, Baş Hakem, 

Sınıflandırma Ofisi ve diğer tüm personel ile iş birliği yaparak aşağıda 

listelenen tüm görevleri yerine getirir. 
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9.5.3.3 Poligon Amirinin Görevleri: 

a)  ISSF’in Yivsiz Tüfek Şampiyona Teknik Kurallarına uygun olarak, 

istenen teknik ve emniyet koşullarını dikkate alarak, poligonların 

hazırlanması için gerekli talimatları vermek ve denetlemek; 

b)  Silah ve mühimmat deposu, teknik servis, poligonlar ve teknik 

personelin iletişim araçları gibi yardımcı ünitelerin hazırlanmasının 

talimatlarını vermek ve denetlemek; 

c)  Antreman ve müsabaka için plakların hazırlanmasına yönelik talimat 

vermek ve denetlemek; 

d)  Final atışları ve final atışlarındaki baraj atışları için özel toz ile 

renklendirilmiş FLAŞ (FLASH) plakları sağlamak; 

e)  Plak Fırlatma Makinelerinin günün şemalarına uygun olarak 

ayarlandığından emin olmak; 

f)  Gerekli olan tüm poligon sistemlerinin uygun şekilde çalıştıklarından 

emin olmak; 

g)  Her poligonda, poligon malzeme ve ekipmanın doğru yerde 

olduğundan emin olmak (büyük skor tahtası, yardımcı amir 

sandalyeleri, sporcu tesisleri, skor tutanlar vs.); 

h)  Saçma ve plak ağırlığını ölçebilecek, ondalık ölçüleri gösteren metrik 

bir ağırlık ölçer sağlamak; 

i)  Plak çaplarını ve fişekleri ölçebilecek ölçüm aletleri sağlamak; 

j)  Müsabaka için atış programı yanı sıra, Organizasyon Komitesine 

antreman planları hazırlamasında yardımcı olmak; 

k)  Organizasyon Komitesine, müsabaka görevlileri ve takım kaptanları 

için teknik toplantı hazırlıklarına yardımcı olmak; 

l)  Jürinin onayı ile, müsabaka zamanı ve poligon yerlerinin değişimi 

konusunda; emniyet ve diğer sebeplerden dolayı atışa ara verilmesi 

durumlarında karar almak; ve 

m)  Özellikle emniyetle ilgili konularda plak fırlatma makineleri, fırlatma 

sistemleri vs. konusunda çalıştırma personeline talimat vermek. 

9.5.4 Baş Hakem 

9.5.4.1  Baş Hakem Organizasyon Komitesi tarafından atanmalıdır. Baş Hakem, 

ISSF Yivsiz Tüfek Hakem Lisansına sahip olmanın yanı sıra, Yivsiz Tüfek 

atışlarında geniş tecrübeye, Tüfekler ve ISSF müsabaka kuralları 

konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır. 

9.5.4.2  Baş Hakemlerin Genel Görevleri: 

a)  Hakemleri seçme ve görevlendirme konusunda Organizasyon 

Komitesine yardımcı olmak; 

b)  Hakem ve Yardımcı Hakemleri denetlemek; 

c)  Hakem ve Yardımcı Hakemleri bilgilendirmek ve talimat vermek; 

d)  Hakemlerin programlarını hazırlamak ve görevlendirmek; 
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e)  Jüri ile birlikte, bir yarışmacının, silah onarımı için serisini terk etme 

durumu, ya da “NAMEVCUT” (ABSENT) ilan edilmesi akabinde, hangi 

poligonda serisini tamamlayabileceğine karar vermek, 

f)  Poligon Amirini, poligonlardaki herhangi bir sorun veya aksaklıktan 

haberdar etmektir. 

9.5.5.  Hakemler 

9.5.5.1  Hakemler, Organizasyon Komitesi tarafından Baş Hakem ile koordineli 

olarak görevlendirilmelidir ve aşağıdakileri sağlamalıdır: 

a)  ISSF Yivsiz Tüfek Hakemi Lisansı ve geçerli Göz Muayene Belgesi 

sahibi olmalıdır; 

b)  Yivsiz Tüfek atıcılığında geniş tecrübeye sahip olmalıdır; 

c)  Yivsiz Tüfekler ve ISSF’in müsabaka kuralları konusunda kapsamlı 

bilgi sahibi olmalıdır. 

9.5.5.2  Hakemin Ana Görevleri: 

a)  Seri başlamadan önce, seride atış yapması gereken sporcuların 

poligonda olduğunu kontrol etmek; 

b)  Bir atıcı “NAMEVCUT” (ABSENT) ilan edilecek ise, doğru 

prosedürlerin uygulanmasını sağlamak (bkz kural 9.16.5.3 

“NAMEVCUT” (ABSENT) sporcu); 

c)  “VURUŞ” (HIT) olarak kaydedilecek plaklar konusunda anında karar 

vermek (şüpheli her durumda ya da sporcuyla uyuşmazlık durumunda, 

Hakem son kararını vermeden önce Yardımcı Hakemlere 

danışmalıdır); 

d)  “MANKE” (LOST) plaklar için anında karar vermek. (Hakem “MANKE” 

(LOST) sayılan plaklar için kararını açık ve belirgin bir şekilde ilan 

etmelidir); 

e)  “GEÇERSİZ” (NO TARGET) ve “GAYRİ NİZAMİ”  (IRREGULAR) 

plaklar için anında karar vermelidir. (Hakem, eğer mümkünse sporcu 

atış yapmadan önce “GEÇERSİZ” (NO TARGET) ilan etmelidir); 

f)  Kural ihlali durumlarında, gerektiğinde, UYARI (WARNING) vermek 

veya otomatik puan kesintisi (DEDUCTION) uygulamak; 

g)  Her atış sonucunun doğru olarak kaydedilmesini sağlamak; 

h)  Sporcuların rahatsız edilmemesini sağlamak; 

i)  Usulsüz antrenörlüğü izlemek; 

j)  Sporcuların itirazları hakkında karar almak; 

k)  Kullanım dışı (DISABLED) kalmış tüfekler konusunda karar vermek; 

l)  Arıza durumunda karar vermek; 

m)  Bir serinin doğru işleyişini sağlamak; ve 

n)  Emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak. 

Not: Hakemler, gayri nizami plaklar konusunda anında karar vermek durumundadır. 
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9.5.5.3  Hakem tarafından verilen uyarılar; 

a)  Hakem, kural ihlallerinde UYARI (SARI KART) vermeli ve bu uyarıların 

resmi poligon puan cetvelinde belirtilmesini sağlamalıdır;  Ancak, 

b)  Hakem, Jürinin sorumluk alanına giren ceza ve diskalifiye 

durumlarında karar alamaz. 

9.5.6 Yardımcı Hakemler 

9.5.6.1 Hakeme iki (2) veya üç (3) Yardımcı Hakem yardım etmelidir: 

a)  Yardımcı Hakemler, genellikle dönüşümlü olarak bir önceki seride atış 

yapmış olan sporcular içinden atanırlar; 

b)  Atanan tüm sporcular, bu görevi yerine getirmek zorundadırlar; 

c)  Organizasyon Komitesi, nitelikli kişileri yedek Yardımcı Hakem olarak 

atayabilir; 

d)  Hakem, tecrübeli yedekleri kabul edebilir; ve 

e)  Eğer seride atış yapan kendi ulusundan bir sporcu var ise, o ulustan 

bir antrenör Yardımcı Hakem görevi üstlenemez. 

9.5.6.2  Bir Yardımcı Hakemin Ana Görevleri; 

a)  Atılan her plağı izlemek; 

b)  Ateş edilmeden önce plağın kırık olup olmadığını dikkatle incelemek; 

c)  Atıştan hemen sonra, plak ya da plaklar “MANKE” (LOST) ise, 

Hakeme görüşünü anında belirtmek; 

d)  Gerektiğinde, Hakemin kararına göre her atışın sonucunu resmi puan 

cetveline kaydetmek; 

e)  Sorulur ise, plaklarla ilgili diğer her konuda Hakeme görüş bildirmek; 

f)  Bütün atış alanını engelsiz olarak görebilecek bir konumda pozisyon 

almak; ve 

g)  Bir skeet atışında, plaklar gereken sınırlar içinde vurulmadı ise, 

Hakeme uyarıda bulunmak. 

9.5.6.3  Görevlendirilmiş Yardımcı Hakemin Namevcut Olması; 

 Sporcu, Yardımcı Hakem olarak görevlendirildi ise; makul bir sebep 

göstermeden veya yerine kabul edilebilir bir başkasını bulmadan görevi 

reddederse, reddettiği her sefer bir(1) puan, Jüri tarafından toplam 

skorundan kesilerek cezalandırılır. 

 Reddetmeye devam etmesi müsabakadan diskalifiyeye neden olabilir. 

9.5.6.4 Hakemi Uyarmak 

 Son karar her zaman Hakem tarafından verilir. Karara katılmayan bir 

Yardımcı Hakemin, kolunu kaldırmak ya da başka bir şekilde dikkat 

çekmek sureti ile Hakemi uyarmak, görevidir. Hakem bundan sonra son 

kararını verir. 
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9.6 ATICILIK MÜSABAKALARI VE PROSEDÜRLERİ 

9.6.1 Yivsiz Tüfek Yarışmaları şunlardır: 

 Trap Erkekler ve Trap Kadınlar 
 Double Trap Erkekler ve Double Trap Kadınlar 
 Skeet Erkekler ve Skeet Kadınlar 
 Her müsabaka programı şöyledir: 

YARIŞMA 
PLAK SAYISI 

FERDİ ERKEKLER FERDİ KADINLAR 

TRAP (25 PLAKLIK SERİLER 

HALİNDE) 
125 + FİNALLER 75 + FİNALLER 

DOUBLE TRAP (30’AR 

PLAKLIK 5 YA DA 4 SERİ 

HALİNDE) 

150 + FİNALLER 120 

SKEET (25 PLAKLIK SERİLER 

HALİNDE) 
125 + FİNALLER 75 + FİNALLER 

9.6.2 Antreman 

9.6.2.1 Müsabaka öncesi Antreman (Resmi Antreman) 

a)  Her karşılaşma için antreman, resmi müsabaka başlamadan önce, 

aynı poligonda, müsabakada kullanılacak aynı renk ve marka plaklarla 

gerçekleştirilmelidir. 

b)  Müsabaka öncesi (Resmi) antremanlarda, Jüri plakların doğru 

ayarlandığını kontrol etmek zorundadır. 

c)  Tüm antreman süreleri, sporcular arasında eşit şekilde paylaştırılıp 

herhangi birine avantaj sağlamayacak şekilde planlanmalıdır. 

d)  Skeet atışları için, iki fazladan çift plak sağlanacaktır. (İstasyon 3 ve 

5’te ters duble). 

9.6.2.2  Gayri Resmi Antreman 

 Gayri resmi antreman için poligon açmak Organizasyon Komitesinin 

sorumluluğundadır. Organizasyon Komitesi, şu şartları sağlamalıdır: 

a)  Daha önceden planlanmış müsabaka programlarının aksatılmaması; 

b)  Mevcut ülkelere eşit antreman olanağı verilip herhangi birine avantaj 

sağlanmaması; 

c)  Mevcut olan tüm Takım Kaptanlarının olası gayri resmi antreman 

programından haberdar edilmesi. 

9.7 TRAP İÇİN MÜSABAKA KURALLARI 

9.7.1 Bir Trap Serisinin Yönetimi 

 Serideki her sporcu, serisini tamamlamak üzere yeterli fişek ve ekipmanını 

tam olarak bulundurmalı, skor tablosundaki listelemeye göre atış 

istasyonunda yerini almalıdır. Altıncı sporcu, 1. İstasyonun arkasındaki 

işaretli yerde (6. İstasyonda) beklemeli, ve ilk sporcu normal atışını 

tamamlayıp sonucu kesinleşince 1. İstasyona geçmeye hazır olmalıdır. 

Hakem, ilk hazırlıkları tamamlayıp (isimler, numaralar, yardımcı hakemler, 

plakların görülmesi, deneme atışları vs.) “BAŞLA” (START) komutunu 

vermelidir. 
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9.7.2  Metod 

a)  İlk sporcu atışa hazır olduğu zaman, silahını kaldırıp omuzuna 

yerleştirmeli, açık bir komut ile plak istemeli, akabinde plak hemen 

fırlatılmalıdır; 

b)  Atış veya atışların sonucu belirlendiği anda, ikinci sporcu da aynısını 

yapmalı ve bu düzen üçüncü ve diğer sporcular tarafından sırası ile 

tekrar edilmelidir; 

c)  Sporcu plağı istediği anda plak derhal fırlatılmalıdır. Eğer sistem 

manuel ise, fırlatma süresi ancak bir insanın düğmeye basacağı vakit 

kadar olabilir; 

d)  Her bir plağa, iki (2) atış yapılabilir. Final Serilerinde ve Finallerden 

önce ve sonra atılacak barajlarda, sadece bir (1) kez atış yapılır. Eğer 

sporcu iki atış yapar ise, plak herhangi bir atışında vurulmuş olsa bile 

“MANKE” (LOST) kabul edilir; 

e)  İlk sporcu, kurallara uygun bir plağa atışını gerçekleştirdikten sonra, 2. 

İstasyondaki sporcunun da kurallara uygun bir atış gerçekleştirmesini 

bekleyip, onun yerine geçmeye hazırlanmalıdır. Serideki diğer 

sporcular da, sırası ile soldan sağa benzer şekilde istasyonlarını 

değiştirerek ilerlemelidirler; 

f)  Tüm bu düzen, sporcuların her biri 25 plak atışını tamamlayana kadar 

devam eder ( 5 istasyonun her birinde 2 sol, 2 sağ ve 1 orta); 

g)  Seri başladığı andan itibaren, bir sporcu, ancak bir önceki sporcu 

atışını bitirdiği zaman tüfeğini kapatabilir; 

h)  5. İstasyon haricinde atış yapan bir sporcu, sağındaki istasyonda atan 

sporcu atışını tamamlayıp, sonucu kesinleşmeden bulunduğu 

istasyondan ayrılamaz. 5. İstasyonda atış yapan sporcu, atışını 

tamamlayıp, sıradaki atıcıları rahatsız etmemeye özen göstererek 

derhal 6. İstasyona doğru hareket eder; 

i)  1. ile 5. İstasyon arasında ilerlerken tüfekler AÇIK (OPEN) olarak, 5. 

ile 6. İstasyon arasında ve. 6. İle 1. İstasyon arasında “AÇIK”(OPEN) 

ve “BOŞ” (UNLOADED) olarak taşınacaktır. 

j)  Altıncı istasyonda tüfeğini dolduran bir sporcuya, ilk olarak “UYARI” -

SARI KART (WARNING – YELLOW CARD) verilir; Aynı seride tekrarı 

halinde DISKALİFİYE (DISQUALIFICATION) verilir; ve 

k)  Atışını tamamlayıp bir istasyondan diğerine ilerleyen hiçbir sporcu, 

diğer sporculara veya müsabaka görevlilerine müdahale edemez. 

9.7.3  Hazırlanma Süresi Sınırlaması 

a)  Bir önceki sporcu, nizami plağa atışını yapıp, silahını açıp, sonucu 

kaydedildikten sonra veya Hakem “BAŞLA” (START) komutu verdikten 

sonra, sıradaki sporcu oniki (12) saniye içinde pozisyonunu almalı, 

tüfeğini kapamalı ve plağını istemelidir; 
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b)  Zaman sınırlandırılmasına uyulmadığı durumlarda, kurallar 

çerçevesinde cezalar uygulanır; 

c)  5 ya da daha az sporcudan oluşan serilerde, hazırlık süresi uzatılarak 

5. İstasyondan ayrılan sporcuya 1. İstasyona varabilmesi için yeterli 

zaman verilmelidir; ve 

d)  Sıralama Serileri sırasında, hazırlanma süre limiti Hakem tarafından 

kontrol edilir. Finallerde hazırlık süresi limiti, elektronik bir zamanlama 

cihazınca izlenmeli (9.17.2.5) ve bu cihaz, atanan Müsabaka 

Hakemleri arasından seçilen bir Hakem tarafından yönetilmelidir 

(9.17.2.6.b).  

9.7.4  Kesintiye uğrama 

 Herhangi bir sporcunun sebep olmadığı teknik arıza nedeni ile atışa beş 

(5) dakikanın üzerinde ara verilmesi durumunda, devam etmeden önce, 

duraksamanın gerçekleştiği gruptaki tüm makinelerden sporcuların birer 

(1) plak görmesine izin verilmelidir. 

 Teknik arıza, fırlatma serisinin tekrar başlatılmasını gerektirir ise, 

puanlama kaldığı yerden devam etmelidir ve tekrar başlamadan 

oluşabilecek gayri nizami plak çıkışı için itiraz kabul edilmeyecektir. 

9.7.5  Plak Mesafeleri, Açıları ve Yükseltileri 

9.7.5.1  Plak Fırlatma Makineleri Ayar Tablosu 

 Plak Fırlatma Makineleri, her müsabaka günü başlangıcında Teknik 

Delege ve Jüri gözetiminde I ile IX numaralı Ayar Tabloları arasından 

çekilecek kura sonucuna göre ayarlanır. 

9.7.5.2  Trap Yarışmaları için Tercih Edilen Özel Ayarlar 

 

İki (2) Günlük Yarışmalar (75+50) 

 

 
Birinci Gün İkinci Gün 

75 Plak 50 Plak 

3 Poligon 3 ayar (her poligona ayrı ayar) 
Değiştirilmiş - ama tüm poligonlar 

için aynı ayar 

4 Poligon Bütün Poligonlar için aynı ayar 
1. ve 3. Poligonlar ile 2. Ve 4. 

Poligonlar değiştirilmiş  ancak aynı 
ayarlar 

Veya İki Günlük Yarışmalar (50 + 75) 

 
Birinci Gün İkinci Gün 

50 Plaka 75 Plaka 

3 Poligon Bütün Poligonlar için aynı ayar 
Değiştirilmiş - ama herbir poligon 

için farklı ayar 

4 Poligon 

1 ve 3. Poligonlar için aynı ayar ve 2 
ve 4. için öncekilerden değişik tablo 

ama aynı ayar 

Değiştirilmiş ama her bir 
Poligon için aynı ayar 
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Üç (3) Günlük Yarışmalar (50+50+25) 

 1.Gün 2. Gün 3. Gün 

50 Plaka 50 Plaka 25 Plaka 

3 Poligon Bütün Poligonlar için 
aynı ayar 

3 ayrı ayar (değiştirilmiş ama her poligon için 
farklı) 

Veya 

3 Poligon Bütün Poligonlar için 
aynı ayar 

Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar 

Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar 

4 Poligon 1 ve 3 nolu poligonlar için 
aynı ayar; 2 ve 4 nolu 

poligonlar öncekilerden 
farklı  ama aynı ayar 

Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar  

Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar  

Veya 

4 Poligon Bütün Poligonlar için farklı ayar Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar  

Veya Üç (3) Günlük Yarışmalar (50+25+50)  

 1.Gün 2. Gün 3. Gün 

50 Plaka 25 Plaka 50 Plaka 

3 Poligon 3 ayrı ayar ( her poligon için farklı ayar) Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar 

4 Poligon 1 ve 3 nolu poligonlar için 
aynı ayar ve 2 ve 4 nolu 

poligonlar için 
öncekilerden farklı  ama 

aynı ayar 

Değiştirilmiş  –ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar 

Değiştirilmiş -  ama 1 
ve 3 nolu poligonlar 

için aynı ayar ve 2 ve 4 
nolu poligonlar için 
öncekilerden farklı  

ama aynı ayar 

Veya Üç (3) Günlük Yarışmalar (25+50+50) 

 1.Gün 2. Gün 3. Gün 

25 Plaka 50 Plaka 50 Plaka 

3 Poligon 3 ayrı ayar ( her poligon için farklı ayar) Değiştirilmiş  – ama 
bütün poligonlar için 

aynı ayar 

4 Poligon Bütün Poligonlar için 
aynı ayar 

Değiştirilmiş -  ama 1 
ve 3 nolu poligonlar 

için aynı ayar ve 2 ve 4 
nolu poligonlar için 
öncekilerden farklı 

ama aynı ayar 

Değiştirilmiş -  ama 1 
ve 3 nolu poligonlar için 

aynı ayar ve 2 ve 4 
nolu poligonlar için 
öncekilerden farklı  

ama aynı ayar 

İki(2) Veya Üç (3) Günlük Yarışmalar 

5 Poligon 5 ayrı ayar ( Her Poligon için farklı ayar) 
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   Yukarıdaki özel ayarlar kullanılmaz ise, aşağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurularak grupların seri atışları düzenlenmelidir: 

a)  Kullanılan her poligonda aynı sayıda atış; 

b)  Belli bir ayarda aynı sayıda atış; 

c)  Organizasyon Komitesi ile Jüri, belli bir grup sporcu için (erkekler, 

kadınlar, gençler vs) trap yarışmasının sadece ayrı bir (1) poligonda 

gerçekleşmesine birlikte karar verirlerse, bu gruptaki tüm sporcular elli 

(50) plak atışını tamamladıktan sonra makine ayarları değiştirilmelidir. 

(Dünya Kupası Final Yarışmaları hariç). 

9.7.5.3  Plak Sınırlamaları 

 Plaklar, I - IX numaralı tablolardan seçilen şemalara göre aşağıda 

belirtilmiş sınırlamalar içerisinde fırlatılmalıdır: 

a)  Yükseklik 10 m de; 1.5 ile 3.0 m arası (tolerans: +/-0,15 m); 

b)  Açı; sağa veya sola en fazla 45 derece; ve 

c)  Mesafe, 76 m  +/- 1 m (trap çukurunun tavanının önünden ölçülmek 

kaydı ile) 

9.7.5.4  Plak Fırlatma Makineleri Ayarlama Prosedürü 

 Her makine, plağı aşağıda belirtildiği gibi atacak şekilde ayarlanmalıdır: 

a)  Açı, ileriye doğru düz ve sıfır (0) derece konumuna getirilir; 

b)  Yay gerginliği ve yükseklik, gerekli yükseklik ve mesafeyi elde etmek 

için trap çukuru tavanının ön tarafının 10 m ilerisinden ölçülerek 

ayarlanır; ve 

c)  Trap çukuru tavanının üzerinde, her bir makinenin tam merkezinin 

üzerindeki konumdan gereken açılar ölçülüp ayarlanır. 

9.7.6 JÜRİ KONTROLÜ 

9.7.6.1  Deneme  Plakları 

a)  Her poligon ayarı, her gün yarışmalar başlamadan önce yapılmalı, bu 

ayarlar, Jüri tarafından incelenmeli, onaylanmalı ve mühürlenmelidir; 

b)  Her yarışma günü, makine ayarları yapıldıktan ve Jüri tarafından 

onaylandıktan sonra, yarışmalar başlamadan önce, sırasıyla her bir 

makineden  bir (1) adet deneme plağı fırlatılır; 

c)  Deneme plakları atıcılar tarafından izlenebilir; ve 

d)  Tüm sporcuların, Antrenörlerin ve Takım Görevlilerinin, Trap makine 

ayarları Jüri tarafından incelenip onaylandıktan sonra, trap çukuruna 

girmeleri kesinlikle yasaklanmıştır. 

9.7.6.2 Gayri Nizami Plak Atılması 

 Ayarlarının dışında bir açı izleyen, farklı yükseklikten giden ya da farklı bir 

mesafede uçan plak gayri nizami plak sayılır. 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -417- 

 

9.7.7  Plak Reddi 

 Bir sporcu aşağıdaki durumlarda plağı reddedebilir: 

a)  Plağı ister istemez plak çıkmadı ise; 

b)  Atıcı gözle görünür şekilde rahatsız edildi ise; veya 

c)  Hakem plağın gayri nizami olduğunu kabul ederse. 

 Sporcunun itiraz prosedürü - Plağı reddetmek isteyen bir sporcu, derhal 

tüfeğini açıp bir kolunu kaldırmak zorundadır. Sonrasında Hakem kararını 

verir. 

9.7.8 “GEÇERSİZ” (NO TARGET) 

9.7.8.1  Aşağıdaki kurallara göre fırlatılmayan bir plak “GEÇERSİZ” sayılır; 

a)  Plağın “GEÇERSİZ” olup olmadığına karar vermek her zaman 

Hakem’in sorumluluğundadır; 

b)  Hakem tarafından “GEÇERSİZ” olarak karar verilen bir plak, aynı 

makineden atılarak tekrarlanmak zorundadır (vuruş veya manke 

olması fark etmez). Sporcu aynı gruptan ancak farklı makineden 

atılmış olduğunu düşünse bile, itiraz hakkına sahip değildir; ve 

c)  Hakem, sporcu atışını yapmadan önce “GEÇERSİZ” plak olduğunu 

bildirmeye çalışmalıdır. Ancak, eğer Hakem ateş edilirken ya da 

edildikten hemen sonra plağı “GEÇERSİZ” olarak bildirmiş ise; 

Hakemin kararı geçerlidir ve vuruş veya manke olduğuna 

bakılmaksızın plak tekrarlanır. 

9.7.8.2  Aşağıdaki durumlarda, sporcu atışını yapmış olsa bile, plak “GEÇERSİZ” 

olarak ilan edilmelidir: 

a)  Kırık ya da gayri nizami bir plak çıkışında; 

b)  Resmi antrenman ve müsabakalarda kullanılan standart plaklardan 

belirgin olarak farklı bir renkte plak çıkarsa; 

c)  İki (2) plak birden fırlatıldığında; 

d)  Farklı bir grup makineden plak fırlatılmış ise; 

e)  Sporcu sırası olmadan atış yapmış ise; 

f)  Bir başka sporcu aynı plağa atış yapmış ise; 

g)  Hakem, sporcunun plağı istedikten sonra, herhangi bir dış etkenden 

ötürü rahatsız edildiğine kanaat getirmiş ise; 

h)  Hakem, seride sporcunun yanlış ayak pozisyonu ile ilk kural ihlali 

yaptığını fark eder ise; 

i)  Hakem, zaman sınırlamasının ilk kural ihlalini fark ederse 

j)  Hakem, bir nedenden dolayı plağın vuruş olup olmadığına karar 

veremez ise (Bu durumlarda, Hakem kararını ilan etmeden önce, 

yardımcı hakemlere danışmalıdır); 

k)  Sporcu plağı istemeden evvel, istem dışı plak atıldı ise ( ancak, eğer 

atıcı ikinci atışı ile plağa ateş ederse, sonucu kaydedilmelidir); veya 
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l)  Sporcu, ilk atışında plağı kaçırıp, ikinci atışında tüfek ya da fişekten 

dolayı kabul edilir bir arıza yaşıyorsa; Bu durumda, plak tekrarlanmak 

zorundadır; ilk atışı vuramamalı ve sadece ikinci atış ile plak 

vurulmalıdır. Eğer plak ilk atışla vurulursa, plak “MANKE” (LOST) ilan 

edilir. 

9.7.8.3  Aşağıdaki durumlarda, eğer sporcu henüz ateş etmemiş ise, plak 

“GEÇERSİZ” ilan edilmek zorundadır: 

a)  Sporcu istemeden plak fırlatılmış ise; 

b)  Sporcu istediğinde plak hemen çıkmamış ise (nota bakınız); 

c)  Plağın gayri nizami uçuşu söz konusu ise (nota bakınız); 

d)  Tüfek veya fişekte kabul edilir bir arıza baş gösterdi ise; veya 

e)  Kabul edilir bir tüfek veya fişek arızasından dolayı sporcu ilk atışını 

yapamaz ve ikinci atışı da bilerek yapmazsa; ikinci atışı yaparsa 

atışının sonucu kaydolmak zorundadır. 

NOT: Sporcu atışı yapmadan önce veya hemen sonrasında, Hakem 

“GEÇERSİZ” plak bildiriminde bulunmamış, ve atış yapılmış ise sadece 

çabuk çıkış (quick pull), yavaş çıkış (slow pull), farklı yönde çıkış iddiasına 

dayanan geçersiz plak itirazına izin verilmez. Eğer atış yapılmış ise 

sonucu kayda geçer. 

9.7.8.4  Aşağıdaki durumlarda plak “MANKE” (LOST) olarak ilan edilir; 

a)  Plak uçuşu sırasında vurulmadı ise; 

b)  Belirgin bir parça kopmadan sadece toz çıkar ise; 

c)  Sporcu, kabul edilebilir bir neden olmadan, istemiş olduğu nizami 

plağa ateş etmez ise; 

d)  Tüfek ya da fişek arızası durumunda, Hakem tüfeği incelemeden önce 

sporcu tüfeğini açar ya da emniyet düğmesine dokunursa; 

e)  Sporcu, aynı seri içinde üçüncü ve daha fazla tüfek ya da fişek arızası 

yaşıyor ise; 

f)  İlk atışı manke olup; ikinci fişeğini koymadığı için, ya da yarı otomatik 

tüfeğin şarjörünün stop düğmesini açmadığı için veya ilk atışını 

atarken tepme gücüyle emniyet düğmesi emniyet durumuna geçtiği 

için ikinci atışını yapamaz ise; 

g)  Sporcu, emniyetini kapalı tuttuğu ya da fişek koymayı unuttuğu için 

atamadı ise; 

h)  Sporcu, izin verilen zaman sınırını aştığı ve aynı serideyken bu 

konuda bir kez uyarı almış ise; veya 

i)  Sporcu, ayak pozisyonu kuralını ihlal etmiş ve aynı serideyken bu 

konuda bir kez uyarı almış ise. 
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9.8  DOUBLE TRAP MÜSABAKA KURALLARI 

9.8.1 Bir Double Trap Serisi İcrası 

a)  Serideki her bir sporcu, yanında bir seriyi tamamlamak üzere yeterli 

mühimmat ve gerekli ekipmanı tam olarak, skor tablosundaki 

listelemeye göre, atış istasyonunda yerini almalıdır. 

b)  Altıncı sporcu, birinci istasyonun arkasındaki işaretli yerde (6. 

İstasyonda) beklemeli ve ilk sporcu nizami çift atışını tamamlayıp 

sonucu kesinleşince birinci istasyona geçmeye hazır olmalıdır. 

c)  Hakem ilk hazırlıkların tamamlandığına emin olmalı (isimler, 

numaralar, Yardımcı Hakemler, plakların görülmesi, deneme atışları 

vs) ve “BAŞLA” (START) komutunu vermelidir. 

9.8.2 Metod 

a)  İlk sporcu atışa hazır olduğu zaman, silahını kaldırıp omzuna 

yerleştirmeli ve açık bir şekilde çift (double) atışını istemeli, sonrasında 

derhal, Çift (Double) plak fırlatılmalıdır;  

b)  Atışlarının sonucu belirlendiği anda ikinci sporcu da aynı atışı 

gerçekleştirir ve bu sistem üçüncü ve diğer atıcılar tarafından sırasıyla 

tekrar edilir; 

c)  İlk sporcu kurallara uygun olarak çift atışını gerçekleştirdikten sonra,  

2. İstasyondaki sporcunun da kurallara uygun bir atış 

gerçekleştirmesini beklerken, onun yerine geçmeye hazırlanır. 

Serideki diğer sporcular da, sırası ile soldan sağa benzer şekilde 

istasyonlarını değiştirerek ilerler; 

d)  Bütün seri, sporcuların her biri gerekli sayıda çift plak atışlarını 

tamamlayıncaya kadar sürer; 

e)  Seri başladığı andan itibaren bir sporcu, ancak bir önceki sporcu 

atışını bitirdiği zaman tüfeğini kapatabilir; 

f)  5. İstasyonda atış yapan bir sporcu haricindeki sporcular, sağındaki 

istasyonda atış yapan sporcu atışını tamamlayıp sonucu 

kesinleşmeden bulunduğu istasyondan ayrılamaz. 5. İstasyonda atış 

yapan sporcu atışını tamamlayıp, sıradaki sporcuları rahatsız 

etmemeye özen göstererek, derhal 6. İstasyona doğru hareket eder; 

g)  1 ile 5inci istasyon arasında ilerlerken tüfekler AÇIK olarak, 5inci 

istasyondan 6ıncı istasyona ve 6ıncıdan 1inci istasyona geçerken 

AÇIK ve BOŞ olarak taşınmalıdır; 

h)  6. istasyonda tüfeğini dolduran sporcuya ilk olarak UYARI (Sarı Kart) 

verilir, aynı seri içinde tekrarlarsa DİSKALİFİYE edilir. 

i)  Atışını tamamlayıp bir istasyondan diğerine ilerleyen hiçbir sporcu, 

diğer sporcuları veya yarışma görevlilerini rahatsız etmeyecektir.. 
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9.8.3 Hazırlanma Süresi Sınırlaması 

a)  Bir önceki sporcu atışını kurallara uygun olarak tamamladıktan veya 

Hakem “BAŞLA” komutu verdikten sonra oniki (12) saniye içinde 

sıradaki sporcu pozisyonunu almalı, tüfeğini kapatmalı ve çift plağını 

istemelidir.  

b)  Bu zaman sınırlandırmasına uyulmadığı durumlarda, kurallar 

çerçevesinde cezalar uygulanır. 

c)  Bir seri içinde 5 veya daha az sporcu var ise, 5’inci istasyondan 1’inci 

istasyona ulaşacak olan sporcuya yeterli ilave zaman tanınmalıdır. 

d)  Sıralama serisi atışları sırasında hazırlanma süresi hakem tarafından 

kontrol edilir. Finaller sırasında hazırlık süreleri elektronik zaman 

cihazından (9.17.2.5) takip edilir ve cihaz görevli müsabaka hakemleri 

arasından seçilen bir hakem tarafından yönetilir (9.17.2.6 b). 

9.8.4 Kesintiye Uğrama 

 Herhangi bir sporcunun sebep olmadığı teknik bir arıza nedeni ile beş (5) 

dakikanın üzerinde müsabakaya ara verilir ise, devam etmeden önce, 

sporcuların her şemadan bir (1) nizami çift plak görmesine izin verilir. 

9.8.5 Plak Mesafeleri, Açıları ve Yükseltileri 

 Double Trap Ayar Tablosu 

 Her plak fırlatma makinesi, her müsabaka günü başlamadan önce 

aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır: 

 

Ayar Trap No. Açı Dereceleri 
10 m de 

yükseklik (+/- 
0.1m)  

Mesafe (+/- 1m) 

A 7 (1) 5 Sol 3.00 m 

55.00m  

(trap çukurunun 
çatısının ön 
kısmından 
ölçülerek) 

 8 (2) 0 3.50 m 

B 8 (2) 0 3.50 m 

 9 (3) 5 Sağ 3.00m 

C 7 (1) 5 Sol 3.00 m 

 9 (3) 5 Sağ 3.00 m 

Not: Açılar bir (1) derecelik tolerans ile ayarlanır. Plak dağılımı rastgele olmalıdır, 
ancak her sporcu her serinin her istasyonunda 1 A şeması, 1 B şeması ve 1 C 

şeması çift plağına atabilmelidir. 
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9.8.6 Jüri Kontrolü  

 Her poligon, her gün yarışma başlamadan önce ayarlanmalıdır. Bu 

ayarlar, Jüri tarafından incelenir, onaylanır ve mühürlenir. 

9.8.6.1 Deneme Plakları 

a)  Her yarışma günü, makine ayarları yapılıp Jüri tarafından 

onaylandıktan sonra, müsabakanın ilk serisi başlamadan önce, A, B 

ve C şemalarının her birinden bir (1) nizami çift plak deneme olarak 

fırlatılır; 

b)  Deneme plakları sporcular tarafından izlenebilir; ve 

c)  Tüm sporcuların, Antrenörlerin ve Takım Görevlilerinin, Trap makine 

ayarları Jüri tarafından incelenip onaylandıktan sonra, trap çukuruna 

girmeleri yasaktır. 

9.8.6.2  Baraj Atışı Ayarları 

 Tüm Double Trap final öncesi baraj atışları Kural 9.15.5.3’e göre yapılır. 

Double Trap finallerindeki baraj  atışları Kural 9.17.2.9’a göre yapılır.    

 Finaller öncesi baraj atışları belirlenmiş herhangi bir poligonda yapılabilir. 

Final baraj atışları ise Final poligonunda yapılır. 

9.8.6.3 Gayri Nizami Uçuş Yolu (Gayri Nizami Plak) 

 Ayarlarının dışında bir açı izleyen, farklı yükseklikten giden ya da farklı bir 

mesafede uçan plak gayri nizami plak sayılır. 

9.8.7 Çift Plak Reddi 

 Bir sporcu aşağıdaki durumlarda çift plağı reddedebilir; 

a)  Sporcu Çift Plağı istediğinde, plak hemen fırlatılmaz ise; 

b)  Sporcu gözle görünür şekilde rahatsız edildi ise; 

c)  Hakem, plaklardan birinin gayri nizami olduğunu kabul ederse. 

 Sporcunun itiraz şekli - Plaklara itiraz etmek isteyen bir sporcu, derhal 

tüfeğini açıp bir kolunu kaldırmak sureti ile bunu belirtmelidir. Sonrasında 

Hakem kararını vermelidir. 

 

9.8.8 “GEÇERSİZ” Çift  Plak (“NO TARGET” Double)  

 Aşağıdaki kurallara göre fırlatılmayan herhangi bir plak veya çift plak 

“GEÇERSİZ” sayılır; 

a)  Plağın “GEÇERSİZ” olup olmadığına karar vermek her zaman 

Hakem’in sorumluluğundadır; 

b)  Hakem tarafından “GEÇERSİZ” ilan edilen plaklar, vuruş veya manke 

olması gözetilmeksizin aynı fırlatıcıdan atılarak tekrarlanır; ve, 
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c)  Hakem, sporcu atışını yapmadan önce “GEÇERSİZ” olduğunu 

bildirmeye çalışmalıdır. Ancak, eğer Hakem ateş edilirken veya 

edildikten sonra “GEÇERSİZ” plağı bildirebilmiş ise; Hakemin kararı 

geçerlidir ve vuruş veya manke olduğuna bakılmaksızın plaklar 

tekrarlanır. 

9.8.8.1  Aşağıdaki durumlarda, sporcu atışını yapmış olsa bile, plak “GEÇERSİZ” 

olarak ilan edilmelidir: 

a)  Kırık ya da gayri nizami bir plak fırlatıldığında; 

b)  Resmi antreman ve müsabakada kullanılan nizami plaklardan belirgin 

farklı bir renkte plak fırlatıldığında; 

c)  Sadece bir (1) plak fırlatıldığında; 

d)  Her iki plak da eş zamanlı fırlatılmadıysa; 

e)  Plaklar çarpışırsa; 

f)  Bir plaktan çıkan parça diğerini kırar ise; 

g)  İlk atış her iki plağı da kırar ise; 

h)  Sporcu sırası olmadan atış yapmış ise; 

i)  Bir başka sporcu plaklara atış yapmış ise; 

j)  Her iki atış da aynı anda yapılmış ise (bkz. Kural 9.11.2 – İzin Verilen 

Arıza Sayısı); 

k)  Hakem, sporcunun plak istedikten sonra herhangi bir dış etkenden 

ötürü rahatsız edildiğine kanaat getirmiş ise; 

l)  Hakem, seride sporcunun yanlış ayak pozisyonu ile ilk kez bir kural 

ihlali yaptığını fark eder ise; 

m)  Hakem, zaman süresinin aşılmasının ilk kural ihlalini fark ederse; 

n)  Hakem, bir nedenden dolayı plaklardan birinin vurulmuş olup 

olmadığına karar veremez ise (Bu durumlarda, Hakem kararını ilan 

etmeden önce, yardımcı hakemlere danışmalıdır) 

o)  Sporcunun, ilk atışında plağı kaçırıp, ikinci atışında tüfek ya da 

fişekten dolayı kabul edilir bir arıza yaşaması durumunda; ilk atışı 

vuramamış yani “MANKE” sayılır ve sadece ikinci atışın sonucunu 

belirlemek üzere çift plak tekrarlanmalıdır. 

9.8.8.2  Aşağıdaki durumlarda, eğer sporcu HENÜZ ateş etmemiş ise, plaklar 

“GEÇERSİZ” ilan edilmek zorundadır; 

a)  Sporcu istemeden plaklar fırlatılmış ise; 

b)  Sporcu istediğinde plaklar hemen bırakılmamış ise (nota bakınız); 

c)  Plaklardan birinin gayri nizami uçuşu söz konusu ise (nota bakınız); 

d)  Tüfek veya fişekte kabul edilir bir arıza baş gösterdi ise; 

e)  Kabul edilir bir tüfek veya fişek arızasından sporcu ilk atışını yapamaz 

ve ikinci atışı da bilerek yapmazsa; ikinci atışı yaparsa atışının sonucu 

kaydolmak zorundadır. 
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NOT: Sporcu atışı yapmadan önce veya hemen sonrasında, Hakem 

“GEÇERSİZ” plak bildiriminde bulunmamış, ve atış yapılmış ise sadece 

çabuk çıkış (quick pull), yavaş çıkış (slow pull), farklı yönde çıkış iddiasına 

dayanan geçersiz plak itirazına izin verilmez. Eğer atış yapılmış ise 

sonucu kayda geçer. 

9.8.8.3  Aşağıdaki durumlarda plak “MANKE” olarak ilan edilir: 

a)  Uçuşu sırasında VURUŞ olmadı ise; 

b)  Belirgin bir parça kopmadan sadece “toz” çıkar ise; 

c)  Sporcu, kabul edilebilir bir neden olmadan, istemiş olduğu nizami 

plaklara ateş etmez ise atışları  “MANKE” “MANKE” olarak 

bildirilmelidir; 

d)  Bir sporcu, hiçbir geçerli nedeni olmadan, ikinci atışını yapmaz ise; ilk 

atışı sonucu kaydolur, ikinci plağına ise “MANKE” verilir; 

e)  İlk atışı manke olup ikinci atışını; ikinci fişeğini koymadığı için, ya da 

yarı otomatik tüfeğin şarjörünün stop düğmesini açmadığı için veya ilk 

atışını atarken tepme gücüyle emniyet düğmesi emniyet durumuna 

geçtiği için atışını yapamadı ise atış sonucu “MANKE” “MANKE” olarak 

kaydedilir; 

f)  Sporcu, emniyetini kapalı tuttuğu ya da fişek koymayı unuttuğu için 

atış yapamadı ise atış sonucu “MANKE” “MANKE” olarak kaydedilir; 

g)  Sporcu, izin verilen zaman sınırını aştığı ve aynı serideyken bu 

konuda daha önce bir kez uyarı almış ise plak atışları “MANKE” 

“MANKE” olarak kaydedilmelidir;  

h)  Sporcu, ayak pozisyonu kuralını ihlal etmiş ve aynı serideyken bu 

konuda daha önce bir kez uyarı almış ise atışları “MANKE” “MANKE” 

olarak kaydedilir. 

9.8.8.4  Arıza Durumundaki Sonuç 

a)  Sporcu, ilk atışını yaptıktan sonra, kabul edilir bir arızadan dolayı ikinci 

atışını atamaz ise; ilk atışının sonucu kaydolur ancak ikincisinin 

sonucunu görmek için çift atış tekrarlanır; 

b)  Tüfek ya da fişek arızası durumunda, ilk atışını yapamadan ve Hakem 

tüfeği incelemeden önce tüfeğini açar ya da emniyet düğmesine 

dokunursa plakları “MANKE” ve “MANKE” olarak sayılır; 

c)  Tüfek ya da fişek arızası durumunda, ilk atışını yapıp ikincisini 

yapamadan ve Hakem tüfeği incelemeden önce tüfeğini açar ya da 

emniyet düğmesine dokunursa; ilk plağı atışının durumuna göre 

kaydolur, ikinci plağı “MANKE” olarak sayılır; 

d)  Sporcu daha ilk atışında, aynı seri içinde üç veya daha çok tüfek ya da 

fişek arızasına maruz kaldı ise, plakları “MANKE” ve “MANKE” olarak 

sayılır; 
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e)  Sporcu ikinci atışında, aynı seri içinde üç veya daha çok tüfek ya da 

fişek arızasına maruz kalırsa, ilk plağı atışının durumuna göre 

kaydedilir ve ikincisi “MANKE” olarak sayılır 

9.8.8.5 İstem Dışı Ateşleme Durumuna Göre Sonuç 

a)  Sporcu plak istemeden önce istem dışı ateş etti ise, Hakem 

“GEÇERSİZ” plak sayar ve sporcuya uyarı verir; ancak bu durum aynı 

seri içinde ikinci ve daha fazla defa tekrarlanır ise, her iki plak da 

“MANKE” olarak kayda geçer; 

b)  Sporcu plak istedikten sonra, ancak plaklar çıkmadan önce istem dışı 

ateş edip ikicisine de atış yaparsa; ilk plak “MANKE” olarak kaydedilip, 

ikinci plak atışının sonucuna göre kayda geçer. Ancak, her sporcuya 

böyle bir olayın aynı seri içinde olmasına bir (1) kez izin verilir, ikinci ve 

daha fazla kez olur ise her iki plak da “MANKE” olarak ilan edilir; 

c)  Sporcu plak istedikten sonra ancak plaklar çıkmadan önce istem dışı 

ateş edip ikicisine atmaz ise; ilk plak “MANKE” olarak kaydedilip, ikinci 

plak atışının sonucunu belirlemek üzere çift atış tekrarlanır; 

d)  Ancak, her sporcuya böyle bir olayın aynı seri içinde olmasına bir (1) 

kez izin verilir, ikinci ve daha fazla kez olur ise her iki plak da “MANKE” 

olarak ilan edilir. 

9.8.9 Yere ateş etmek 

 Yere ateş eden sporcu bir UYARI (Sarı Kart) alır. Aynı seri içinde tekrar 

ederse, vuruş olup olmadığına bakılmaksızın her iki plağı da “MANKE” 

olarak ilan edilir. 

 

9.9 SKEET MÜSABAKA KURALLARI 

9.9.1 Bir Skeet Serisinin İcrası 

 Bir seri içinde atış yapacak olan tüm sporcular, yanlarına yeterli miktarda 

fişek ve seriyi tamamlamak için gerekli tüm ekipman ile birlikte birinci 

istasyonun yanında toplanırlar. 

 Hakem seriyi yönetmek üzere kontrolleri yapar (isimler, numaralar, 

yardımcı hakemler, deneme atışları, plak kontrolleri vs.) ve ‘’BAŞLA’’ 

(START) komutunu verir. 

9.9.2 Metod 

 “BAŞLA” (START) komutu verildikten sonra: 

a)  İlk sporcu 1.istasyona girip tüfeğine yalnızca bir adet fişek koyup 

“HAZIR” (READY) pozisyonuna geçer ve açık bir şekilde 

seslendiğinde, sıfır ile üç saniye arasında rastgele bir zamanda 

yüksek kuleden nizami bir plak atılır. 
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b)  İlk atışın sonucunun belirlenmesinin hemen akabinde, istasyondan 

çıkmadan, tüfeğine iki fişek doldurup HAZIR (READY) pozisyonunu 

alır, plak isteyip nizami çift plağın atışını yapar; 

c)  Her iki atışının da sonucu belirlenince sporcu istasyondan ayrılır; 

d)  Bir numaralı istasyonda, ikinci ve diğer tüm seri sporcuları aynı 

düzende atışlarını tamamlar; 

e)  Sonra, ilk sporcu iki numaralı istasyona gidip gereken sayıda plak 

atışını tamamlar. Onu takiben tüm sporcular sırası ile iki nolu 

istasyondaki atışlarını tamamlarlar; 

f)  Bu rotasyon, gereken bütün istasyonlarda tüm sporcular tarafından 

atışlar tamamlanana kadar devam eder; 

g)  Hiçbir sporcu, sırası gelmeden, hakem izni olmadan ya da önündeki 

sporcu atışını bitirip çıkmadan istasyona giremez; 

h)  Bir istasyonda atış yapmış olan hiçbir sporcu serideki tüm sporcular 

atışlarını tamamlamadan; veya görevliler ve diğer sporcuları rahatsız 

edecek şekilde bir sonraki istasyona geçemez. 

 

9.9.3 Müsabaka Prosedürü 

9.9.3.1 Hazırlanma Süresi Sınırlamaları  

 Sporcular aşağıdaki zaman sınırlamalarına göre plaklarını isterler ve 

atışlarını yaparlar: 

a)  Hakem “BAŞLA” (START) komutu verdikten sonra veya bir önceki 

sporcu istasyondan ayrıldıktan sonra, sonraki sporcu on (10) saniye 

içinde istasyona girer; 

b)  İki ayağı da istasyon sınırları içinde olacak şekilde ayakta yerini alır, 

tüfeğini doldurur, HAZIR (READY) pozisyonuna geçer, o istasyonda 

gereken sıra ile plaklarını ister, 

c)  Sporcu en kısa süre içerisinde bir sonraki tek ya da çift plağını, atış 

yapmak üzere ister; 

d)  Gerek Sıralama Serilerinde, gerekse Final Serilerinde sporcu 

istasyona girdikten sonra, gereken düzende plakları isteyip atış 

yapması için azami 30 saniye süre tanınmıştır; 

e)  Sıralama serileri sırasında hazırlık süre sınırlamaları Hakem 

tarafından kontrol edilir. Finaller sırasında ise atanmış olan Hakem 

tarafından kontrol edilen elektronik zamanlama cihazı tarafından 

yönetilir (9.17.2.5). 
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9.9.3.2  Sıralama Serilerinde Plak Atış Sırası 

 Her plağa sadece bir (1) atış yapılabilir 

ISTASYON PLAK SIRA 

1 Tek Yüksek 

Çift Yüksek – Alçak 

2 Tek Yüksek 

Çift Yüksek – Alçak 

3 Tek Yüksek 

Çift Yüksek – Alçak 

4 Tek Yüksek 

Tek Alçak 

5 Tek Alçak 

Çift Alçak – Yüksek 

6 Tek Alçak 

Çift Alçak – Yüksek 

7 Çift Alçak – Yüksek 

4 Çift Yüksek – Alçak 

Çift Alçak – Yüksek 

8 Tek Yüksek 

Tek Alçak 

9.9.3.3  Sekizinci İstasyona Özel Prosedürler 

 Seri sporcuları 8. istasyona gelince, 8. İstasyondan yaklaşık beş (5) metre 

geride bekleyen Hakemin arkasında atış sıralarına göre ve 8. İstasyon 

merkezinden 4. İstasyon merkezine doğru uzanan hayali bir çizgi üzerinde 

bir sıra oluştururlar. 

 Hakemin  “BAŞLA” (START) komutuyla sırası gelen her sporcu: 

a)  Yüksek Kule plağı için yerini alır; 

b)  Tüfeğine sadece bir (1) fişek doldurur; 

c)  HAZIR (READY) pozisyonuna geçer; 

d)  Plak ister; ve 

e)  Yüksek Kuleden atılan plağa atışını yapar. 

 Daha sonra saat yönünde döner (sağa, plakların uçuş hattı tarafına 

doğru): 

a)  Alçak Kule plağı için yerini alır; 

b)  Tüfeğine sadece bir (1) fişek doldurur; 

c)  HAZIR (READY) pozisyonuna geçer; 

d)  Plak ister; 

e)  Alçak Kuleden atılan plağa atışını yapar; ve 

f)  Son atışın sonucu da belirlenince, sporcu istasyondan ayrılıp atışını 

bekleyen sporcuların sırasının sonuna gidip onların atışlarını 

bitirmesini bekler. Atışını tamamlayan her sporcu aynı bekleme 

düzenini uygular. 
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9.9.3.4 Fişek Doldurma Sırası 

a)  8. İstasyonda hem yüksek kule hem de alçak kule plakları için tüfeğe 

sadece bir (1) fişek doldurulur; 

b)  İki (2) tek plağa atış yapılacak olan 4. istasyonda, ilk tek plağı 

istemeden önce (2) iki fişek doldurulur; 

c)  İki (2) tek plağın atılması gereken İstasyonlarda, eğer sporcu ikinci 

namluyu doldurmayı unutursa; ilk atışı istedikten ve/veya buna atış 

yaptıktan sonra tüfeğini açıp kolunu kaldırıp hakemden tüfeğini 

doldurmak için izin istese de plak “MANKE” (LOST) olarak kabul edilir; 

d)  Atışa ara verilme durumunda, tüfek derhal kırılır ve fişekler boşaltılır; 

e)  Hiçbir sporcu, tüfeğini kırıp boşaltmadan, arkasını dönüp istasyondan 

çıkamaz. 

 

9.9.3.5  Deneme Plakları 

 Seri atıcıları, hem yüksek kuleden hem de alçak kuleden birer nizami plak 

fırlatılışını aşağıdaki durumlarda görebilirler: 

a)  1.istasyonda, her müsabaka günü ilk seri başlamadan hemen önce;  

b)  Sporcular, Hakem plağı “GEÇERSİZ” (NO TARGET) saymış ise, plak/ 

plaklara atış yapılmadığı sürece, her gayri nizami tek plak için bir(1) 

veya gayri nizami çift plak için bir (1) çift nizami plak daha isteyebilir. 

c)  Sporcunun hatası olmayan bir teknik arıza nedeni ile atışa beş (5) 

dakikadan daha uzun bir süre ara verilirse, müsabaka başlamadan 

önce seri sporcularına, her kuleden birer (1) adet plak atışı gösterilir. 

 

9.9.3.6 Poligonlarda Nişan Alma  

 Yüzleme ve Nişan talimleri: 

a)  Hakem “BAŞLA” (START) komutunu verdikten sonra, sadece 1.  

İstasyonda yapılabilir. Sporcu (belirlenen zaman sınırlaması içinde) 

tüfeğini doldurduktan sonra ve atıştan evvel tüfeğini omuzlayarak 

birkaç saniye için hem tek hem de çift plaklar için nişan talimi yapabilir;  

b)  Sporcu, sonrasında plağı/plakları istemeden önce “HAZIR” (READY) 

pozisyonunu alır; ve 

c)  Serinin başlamasından önce sporcu başka hiç bir  istasyonda tüfekli 

ya da tüfeksiz olarak yüzleme ve nişan talimi yapamaz. 
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9.9.3.7 Plak Mesafeleri ve Yükseklikleri  (bakınız kural 6.4.21.2) 

 Skeet Plak fırlatma makineleri, müsabaka başlangıcı öncesi kurallara 

uygun olarak ayarlanır (Plaklar 1inci ve 7inci istasyonların arkasında 

kulelerin ön yüzlerinden sakin hava şartlarında 68 metre (+/-1 m) 

mesafede olacak şekilde ). Her müsabaka günü, ayarlar Jüri tarafından 

incelenir, onaylanır ve mühürlenir. 

9.9.3.8 Gayri Nizami Uçuş Yolu 

 Belirlenen açı, yükseklik ve mesafe haricindeki bir yoldan uçan her plak 

gayri nizami kabul edilir. 

9.9.3.9 Hazır Pozisyonu  

 Sporcu, plağı istemesi ile plağın çıkışı arasındaki süre zarfında aşağıdaki 

şekilde HAZIR pozisyonunda bekler: 

a)  Her iki ayak tamamı ile atış istasyonu sınırları içinde; 

b)  Tüfeği iki eliyle kavramış; 

c)  Tüfek kundağı vücutla temas halinde; ve 

d)  Tüfek kundağının ucu, doğru yerde duran Hakem tarafından rahatlıkla 

görülecek şekilde, ISSF işaret bandının üzerinde (hizasında) veya 

altında. 

   

9.9.3.10  İşaret Bandı 

 Tüfeklerin pozisyonunu kontrol etmekte Hakeme yardımcı olmak için ISSF 

Resmi İşaret Bandı atış yeleğine (veya dış giysiye) kalıcı olarak takılır. 

9.9.3.10.1 ISSF Resmi İşaret Bandı özellikleri: 

a)  250 mm uzunluğunda, 30 mm genişliğinde, sarı renk, siyah bordür ve 

üzerinde ISSF logosu olur; ve 

b)  Atış yeleğinin sağ tarafında kalıcı olarak yapıştırılmış olmalıdır. 
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9.9.3.10.2 İşaret Bandı Kontrolü 

 Aşağıdaki 9.9.3.10.3 kuralında belirtildiği üzere sporcular işaret bandının 

doğru şekilde yerleştirilmesinden sorumludur. Jüri, resmi antreman 

gününden başlamak üzere, arzu eden sporcuların bantlarını müsabaka 

öncesi kontrol etmek üzere bir kontrol servisi organize eder. ISSF 

kurallarına uyulmasını sağlamak üzere Jüri müsabaka sırasında rastgele 

kontroller yapar ve bu kontroller sırasında kuralları ihlal etmiş olan sporcu 

diskalifiye edilir (bkz. Kural 9.4.1.1) 

9.9.3.10.3 İşaret bandı yerinin doğruluğu aşağıdaki şekilde kontrol edilir: 

a)  Atış yeleğinin tüm cepleri boş olmalıdır; 

b)  Sporcu, tetik kolunu, omuzlarını kaldırmadan, dirseğinden yukarı 

bakan kapalı bir açı oluşturarak kıvırıp vücuduna dayar; 

c)  İşaret bandı, dirseğin tam altında yatay şekilde kalıcı olarak takılır 

(bkz. Yukarıdaki çizim); 

d)  Atış yeleğine, işaret bandının tam altına silinmez bir çizgi konur; ve 

e)  Gayri nizami bantların düzeltilmesi istenir ve sporcunun yarışmasına 

izin verilmeden önce tekrar kontrol edilir. 

9.9.3.11 Plak Reddi 

 Bir sporcu aşağıdaki durumlarda plağı reddedebilir: 

a)  Plak uygun zamanda fırlatılmamış ise; 

b)  Bir “ÇİFT” (“DOUBLE”) plak atışında her iki plak eşzamanlı fırlatılmadı 

ise; 

c)  Atıcı görünür şekilde rahatsız edildi ise; 

d)  Hakem, plağın yanlış yol izlediğinden dolayı gayri nizami olduğuna 

kanaat getirir ise. 

 Sporcunun İtiraz Prosedürü  - Plağı reddeden bir sporcu, tüfeğini açıp 

kolunu kaldırarak bunu belirtmelidir. Sonrasında Hakem kararını bildirir. 

9.9.3.12 “GEÇERSİZ PLAK” (NO TARGET) 

a)  Aşağıdaki kurallara göre fırlatılmamış olan bir plak “GEÇERSİZ 

PLAK”(NO TARGET)’tır; 

b)  Bir plağın “GEÇERSİZ PLAK” (“NO TARGET”) olduğu kararı sadece 

Hakem tarafından verilir;  

c)  Hakem tarafından “GEÇERSİZ PLAK” (“NO TARGET”) olarak bildirilen 

bir plak, vuruş olup olmadığına bakılmaksızın tekrar edilir; 

d)  Hakem plağın “GEÇERSİZ PLAK” (NO TARGET) olduğunu sporcu 

atışını yapmadan önce bildirmeye çalışmalıdır. Bununla birlikte, 

Hakemin “GEÇERSİZ PLAK” (NO TARGET) deyişi atış anında ya da 

atıştan hemen sonra gerçekleşse bile, Hakem kararı geçerlidir ve bu 

durumda plak veya plaklar “VURUŞ” olup olmadığına bakılmaksızın 

tekrar edilir. 
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9.9.3.12.1 Sporcu atışını yapmış olsa bile, aşağıdaki durumlarda “GEÇERSİZ 

PLAK” ya da “GEÇERSİZ PLAKLAR” kararı verilir; 

a)  “KIRIK” plak çıktığında; 

b)  Resmi antreman ve müsabakada kullanılan nizami plaklardan 

tamamen farklı renkte plak fırlatılmış ise; 

c)  “Tek” atış durumunda iki (2) plak fırlatılmış ise; 

d)  Yanlış kuleden plak fırlatılmış ise 

e)  Sporcunun “HAZIR” (READY) pozisyonu hatalı ve aynı seride daha 

önce bu konuda uyarı almamış ise; 

f)  Hakem sporcunun ilk kez zaman aşımı ihlalini belirlediğinde; 

g)  Hakem, sporcunun aynı seri içinde ilk ayak hatasını belirlediğinde; 

h)  Hakem, sporcunun plak istedikten sonra herhangi bir dış etkenden 

dolayı açık olarak rahatsız edildiğine kanaat getirirse; 

i)  Herhangi bir sebepten dolayı Hakem, plağın “VURUŞ, “MANKE” ya da 

“GEÇERSİZ PLAK” olduğuna karar veremez ise; bu durumda son 

kararını açıklamadan önce yardımcı hakemlere danışmalıdır. 

j)  Sporcu, kabul edilir bir tüfek ya da fişek arızası yaşıyorsa. 

9.9.3.12.2 Sporcu atışını YAPMADAN önce, aşağıdaki durumlardan birinin 

oluşması durumunda “GEÇERSİZ PLAK” (NO TARGET)  kararı verilir: 

a)  Plak, sporcunun istemesinden önce çıkarsa; 

b)  Plak üç (3) saniyelik süre aşıldıktan sonra fırlatıldı ise; 

c)  Plak uçuşu gayri nizami ise; 

d)  Kabul edilir bir tüfek ya da fişek arızası söz konusu ise. 

9.9.3.12.3 “ÇİFT” (“DOUBLE”) atışlarda GEÇERSİZ plaklar için ilave kurallar 

 Aşağıdaki durumlarda, her iki atışın sonucunu belirlemek için, her iki plak 

da “GEÇERSİZ” (NO TARGET) olarak ilan edilir ve çift atış tekrarlanır: 

a)  İki plaktan herhangi biri gayri nizami ise (Nota bakınız); 

b)  “ÇİFT” atışlarda tek plak fırlatılmış ise; 

c)  İlk atışta her iki plak da kırılır ise (herhangi bir istasyonda, sporcunun 

böyle bir durumu tekrarlamaya en fazla iki (2) hakkı vardır. Üçüncü kez 

tekrarlandığında, ilk atış “VURUŞ” ikinci atış ise “MANKE” ilan edilir); 

d)  Vurulan ilk plağın parçaları diğer plağı kırar ise; 

e)  Plaklar çarpışır ise; 

f)  Sporcu, kabul edilir bir tüfek ya da fişek arızası yaşadığından ilk atışını 

yapamaz ise; veya 

g)  Her iki atış da eş zamanlı ateşlendi ise. 

 Not: Sporcu atış yapmadan önce, atış esnasında veya hemen atıştan 

sonra, Hakem “GEÇERSİZ” plak bildiriminde bulunmamış ve atış yapılmış 

ise; sadece Çabuk Çıkış, Yavaş Çıkış, Farklı Yönde Çıkış şeklinde gayri 

nizami plak iddiasına izin verilmez. Eğer atış yapılmış ise sonucu kayda 

geçer. 
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9.9.3.12.4 Sıra Harici Atış  

    Sporcu sırası dışında atış yaparsa, skoru kayıt edilir ve kendisine UYARI 

(Sarı Kart) verilir. Bu hareket ayni seri içinde tekrar ederse, atışı / atışları 

MANKE olarak kaydedilir, durum Jüriye bildirilir. Bu durumda sporcu 

DİSKALİFİYE (Kırmızı Kart) edilebilir. 

 

9.9.3.13 “MANKE” (LOST) Plak 

 Aşağıdaki durumlarda, plak/lar “MANKE” (LOST) ilan edilir; 

a)  “VURUŞ” değil ise; 

b)  Vurulması gereken sınırlar dışında “VURUŞ” gerçekleşti ise; 

c)  Belirgin bir parça kopmadan sadece toz çıkar ise; 

d)  Sporcu, geçerli bir neden olmaksızın, istemiş olduğu nizami plağa ateş 

etmez ise; 

e)  Emniyeti açmadığı ya da tüfeği doldurmadığı için atış yapamadı ise; 

f)  Tüfek ya da fişek arızası durumunda, Hakem tüfeği incelemeden önce 

sporcu tüfeğini açar ya da emniyet düğmesine dokunursa; 

g)  Sporcu, aynı seri içinde üçüncü defa veya daha fazla tüfek ya da fişek 

arızası yaşıyorsa; 

h)  Sporcu gayri nizami “HAZIR” (READY) pozisyonu sergiliyorsa ve daha 

önce aynı seride bu konuda uyarı (SARI KART) aldı ise; 

i)  Sporcu, ayak pozisyonu kuralını ihlal etmiş ve aynı seride bu konuda 

bir kez uyarı (SARI KART) almış ise; 

j)  Sporcu, izin verilen zaman sınırını ihlal etmiş ve aynı seride bu konuda 

bir kez uyarı (SARI KART) almış ise; 

k)  Tek atışlarda, sporcu plak istedikten sonra, plak çıkmadan istem dışı 

ateş etmişse. 

9.9.3.13.1 Çift atışlar için ilave “MANKE (LOST) plak kuralları 

 Çift plaklar atılırken ilave olarak aşağıdaki kurallar da uygulanmalıdır: 

a)  Bir sporcu plağı istedikten sonra, geçerli bir neden olmaksızın nizami 

bir çift atışın ilk atışını yapamaz ise, plakların atış sonucu “MANKE” ve 

“MANKE” olarak ilan edilir; 

b)  Bir sporcu plağı istedikten sonra, geçerli bir neden olmaksızın nizami 

bir çift atışın, ikinci atışını yapmaz ise; ilk plak vuruş durumuna göre 

kaydedilir,  ikinci plak ise “ “MANKE” ilan edilir; 

c)  Sporcu, ilk plağı kaçırır ve ilk fişeği ile yanlışlıkla ikinci plağı (ters 

plağı) vurursa; İlk plak “MANKE” ilan edilip, sadece ikinci plağın 

sonucunu belirlemek için çift atış tekrar edilir. Sporcu tekrarlanan çift 

atışlarda her zaman her iki plağa da atış yapmak zorundadır; 
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d)  Plak istendikten sonra ama belirmeden önce, sporcu istem dışı atış 

yaparsa;  ilk plak “MANKE” ilan edilip, sadece ikinci plağın sonucunu 

almak için çift atış tekrar edilir. Sporcu tekrarlanan çift atışta her iki 

plağa da atış yapmak zorunluluğundadır. 

e)  Aynı serideki ikinci ve müteakip istem dışı atışlarda plaklar “MANKE” 

ve “MANKE olarak ilan edilir ve Hakem “UYARI” (Sarı Kart) verir; 

f)  Bir çift atışta, sporcu ilk plağı kaçırırsa ve kabul edilir bir nedenden 

dolayı meydana gelen bir arıza yüzünden ikinci plağa atış yapamazsa; 

ilk plak “MANKE” ilan edilip, sadece ikinci plağın sonucunu belirlemek 

için çift atış tekrar edilir. Sporcu, tekrarlanan çift atışta her iki plağa da 

atış yapmalıdır; veya 

g)  Bir çift atışta, sporcu ilk plağı vurursa ve kabul edilir bir nedenden 

dolayı meydana gelen bir arıza yüzünden ikinci plağa atış yapamazsa; 

ilk plak “VURUŞ” ilan edilip, sadece ikinci plağın sonucunu belirlemek 

için çift atış tekrar edilir. Sporcu, tekrarlanan çift atışta her iki plağa da 

atış yapmalıdır.         

9.10 MÜSABAKA YÖNETİMİ 

9.10.1 Atış Programı 

a)  Müsabaka başlamadan bir gün önce yapılan Teknik Toplantıda alınan 

tam başlama saati, seriler, sporcuların yerleri ve poligon programları 

kararları, toplantıyı müteakip en geç iki saat içinde sporcular ve takım 

yetkililerine bildirilmelidir; 

b)  Resmi antrenman gününden bir gün önce, en geç saat 18:00’e kadar 

bütün sporcu ve takım yetkilileri, resmi antrenman atış programları 

konusunda bilgilendirilmelidir;  

c)  Herhangi bir nedenden dolayı atış programında yapılacak bir 

değişiklik, Takım Kaptanlarına derhal bildirilmelidir. Bu bildiri, ana ilan 

tahtasına ve poligon puan tahtasına asılmalı, ve katılan takımlara 

dağıtılmalıdır. 

9.10.2  Bir Sporcunun Değiştirilmesi 

 Müsabakada atış yapmış bir sporcu çekilmek durumunda kaldığında, 

yerini başkası alamaz. Bu kural birkaç bölümden oluşan veya bir kaç gün 

süren müsabakalarda da uygulanır. 

9.10.3 Program Kesintileri 

 Atışlar bir kez başladıktan sonra, emniyet nedenleri, teknik arıza, kötü 

ışıklandırma, aşırı kötü hava şartları ve müsabaka kalitesini kötü 

etkileyebilecek, programdaki zorunlu ertelemeler dışında, müsabakaya ara 

verilmeden devam edilir. 

 Kuvvetli bir yağmur, fırtına veya şimşek durumunda Jürinin onayı ile ancak 

Poligon Amiri müsabakaya ara verebilir. 
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9.10.4 Grup Oluşturmak 

9.10.4.1 Grupların Oluşturulması 

a)  Her grup, altı (6) sporcudan oluşturulur, ancak, kurallar eşit bölünmeye 

olanak vermeyecek ise farklı sayıda sporcu olabilir, ve 

b)  Grup atışı başlangıcından önce “NAMEVCUT” ( ABSENT) olarak ilan 

edilen veya herhangi bir sebeple son dakikada çekilmek zorunda 

kalan sporcu olması dışında beş (5) den az sporcusu olan gruplar 

kabul edilmez. 

9.10.4.2 Grup Tamamlayıcı Sporcular (FILLERS) 

 Organizasyon Komitesi, eksik sporcusu olan gruplarda gerektiği zaman 

atış yapabilecek yetkin yedek sporcular bulundurmalıdır: 

a)  Bir grupta kura ile çekilmiş beş (5)’den az sporcu var ise, grup 

müsabık olmayan ancak yeterli standartta atış yapabilen sporcular ile 

tamamlanır; 

b)  Bu tamamlayıcı sporcuların puanları, devamlılığı sağlamak için diğer 

sporcuların puanları gibi resmi puan tablosunda işaretlenir. Ancak, 

isim ve milliyetleri listelenmez. 

9.10.4.3 Grupların Kuraları 

a)  Sıralama Serileri için kura çekimleri, aynı grupta aynı ülkeden bir 

(1)’den fazla sporcu olmayacak şekilde ayarlanmalıdır (Dünya kupası 

Finalleri ile Olimpiyat Oyunları Hariç); 

b)  Sporcuların yerleştirilmesi ve grup içindeki yerlerini belirlemek için 

yapılacak kura çekilişleri Teknik Delege/lerin denetiminde yapılır. Bu 

işlem, bu amaca uygun bir bilgisayar programı ile yapılabilir; ve, 

c)  Poligonların ve grupların rastgele dağılımı Teknik Delege/lerin 

denetiminde yapılmak zorundadır. 

9.10.4.4 Grup Ayarlamaları 

 Jüri, Teknik Delege/lerin onayını aldıktan sonra, Organizasyon Komitesi ile 

birlikte grup çekiliş kurallarına uygun olarak grup kuralarını ayarlar. 

9.10.4.5 Atış sırası 

 Jürinin denetimi altında, grupların atış sırası ve grup içindeki atıcıların atış 

sırası her gün Organizasyon Komitesi tarafından değiştirilir. Atış sırası 

değişimleri, Jürinin onaylayacağı şekilde ya gruplar ters düzen çevrilerek, 

ya da ikiye bölünerek yapılır. 
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9.11 ARIZALAR 

9.11.1  Arızanın tanımı   

 Düzgün doldurulmuş bir silahın tetik çekildiğinde ateş almaması (mekanik 

arıza ya da tekleme), ya da  ateşlendiğinde fişeğin içindekileri 

boşaltamaması, ya da bir tetiğin ya da çift tetikli bir silahta tetiklerin istem 

dışı çekilip aynı anda ateş alması ARIZA (MALFUNCTION) olarak kayda 

geçmelidir. 

9.11.2  İzin Verilen Arıza Sayısı (Arıza Hakkı) 

 Her sporcunun tüfek veya fişeğini değiştirmiş olsa da, olmasa da, bir seri 

içinde, azami iki (2) arıza hakkı vardır.  

a)  Aynı seride oluşabilecek iki arızadan sonra nizami plak atışında 

olabilecek sonraki arızalarda, sporcunun atışını yapmış ya da 

yapmamış olmasına bakılmaksızın “MANKE” (LOST) plak verilir; ve 

b)  Arızadan sonra, hakemin sporcu ile silahın onarımı konusunda 

mutabık kalması durumunda “Arızalı Tüfekler” kuralları (Kural 9.11.6) 

uyarınca gereği yapılabilir.  

9.11.3 Namlu Seçimi 

 Çift namlulu tüfek kullanan sporcuların, her seri öncesi Hakeme aksini 

bildirmez ise, ilk atışını alt namludan (çiftelerde ise sağ namludan) yaptığı 

var sayılır.  

9.11.4 Arıza Durumunda İzlenecek yol 

 Tüfek ve fişekten oluşan arıza durumunda kararlar Hakem tarafından 

verilir. 

9.11.4.1 Herhangi bir nedenden dolayı kontrolsüz ateşleme durumunda, sporcu: 

a)  Silahını plak uçuş hattında tutmak zorundadır; 

b)  Silahını açmamalıdır; 

c)  Emniyet kilidini ellememelidir; 

d)  Eğer kendisinden istenirse, kontrol edilmek üzere silahını güvenli bir 

şekilde Hakeme vermelidir; ve 

e)  Hakemin sorularına cevap vermelidir. 

 Not: Sporcu, Hakemden silahını teslim aldıktan sonra, kontrol 

etmekle sorumludur. 

9.11.4.2 Aşağıdakiler, arıza olarak değerlendirilmez: 

a)  Silah mekanizmasına, sporcu tarafından yanlış bir müdahale hali; 

b)  Fişeğin doğru namluya sürülmemiş olması; ya da 

c)  Sporcuya isnat edilebilecek herhangi bir hata. 
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9.11.4.3 Mühimmat Arızaları (Kontrolsüz Ateşleme) 

 Mühimmat arızaları konusundaki kararlar Hakem tarafından verilir. 

Aşağıdaki maddeler, ateşleme iğnesinin izinin bariz olduğu durumlarda, 

mühimmat arızası olarak değerlendirilirler: 

a)  Barut haznesi ateş almaz ise; 

b)  Sadece kapsül ateşlenirse; 

c)  Barut haznesi doldurulmamış ise; ya da 

d)  Fişek parçaları namlunun içinde kalırsa. 

 Yanlış kalibre fişekler arızalı olarak değerlendirilemezler. (20 ya da 16 

kalibrelik bir fişeğin 12 kalibre tüfek içinde kullanılması tehlikeli olup, aynı 

zamanda emniyetsiz silah kullanımından dolayı sporcuya ceza 

uygulanması söz konusu olabilir). 

9.11.5 Arızaların Bildiriminden Sonra Yapılacak İşlemler 

9.11.5.1 Hakem, çalışmayan tüfeğin ya da tüfekteki ya da fişekteki arızanın 

sporcunun hatası olmadığına karar verir ise; ve tüfek yeterince kısa 

sürede onarılmayacak durumda ise, sporcu, “ARIZALI” (DISABLED) ilan 

edilen tüfeğini üç (3) dakika içinde bir başka onaylanmış silahla 

değiştirebilir. 

YA DA, 

9.11.5.2 Sporcu, Hakemden izin alarak seriden ayrılabilir ve Baş Hakemin 

belirleyeceği zamanda seriden kalan plaklarını tamamlar. 

9.11.6 Arızalanan Tüfekler (Disabled Shutguns) 

 Arızalanan tüfekler hakkındaki kararlar Hakem tarafından alınır. 

 Bir tüfek aşağıdaki durumlarda arızalı kabul edilir: 

a)  Ateşlenemezse; 

b)  Sporcu aynı seri içinde iki (2) kez tüfek ya da fişek arızası yaşamış 

olması durumda Hakemden değiştirme için izin isterse; 

c)  Mekanik bir arıza durumunda boş fişeği fırlatmazsa; 

d)  Tüfeği kullanılamayacak hale getiren diğer sebepler gerçekleşirse. 

9.11.7 Telafi Serisini (Make-up Round) Tamamlama Yöntemi 

9.11.7.1 Trap 

 Kendisine zaman, poligon ve doğru şema ayrılan sporcu, atış yapacağı 

istasyonun gerisinde durur, kendisine üç (3) plak gösterilir sonrasında 

ise Hakem “BAŞLA” (START) komutu verir. Sonrasında sporcu istasyona 

doğru ilerleyip normal şekilde atışını yapar. Sonrasında, kalan 

istasyonlarda serisini tamamlamak üzere atışına devam eder. 
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9.11.7.2 Double Trap 

 Kendisine zaman, poligon ve doğru şema ayrılan sporcu, atış yapacağı 

istasyonun gerisinde durur, kendisine standart çift şema “A”, “B” ve “C”  

gösterilir sonrasında ise Hakem “BAŞLA” (START) komutu verir. 

Sonrasında sporcu istasyona doğru ilerleyip normal şekilde atışını yapar. 

Sonrasında, kalan istasyonlarda serisini tamamlamak üzere atışına devam 

eder. 

9.11.7.3 Skeet 

 Kendisine zaman, poligon ve doğru şema ayrılan sporcu, atış yapacağı 

istasyonun gerisinde durur, kendisine standart yüksek ve alçak kule plağı 

gösterilir sonrasında ise Hakem “BAŞLA” (START) komutu verir. 

Sonrasında sporcu istasyona doğru ilerleyip normal şekilde atışını yapar. 

Müteakiben, kalan istasyonlarda serisini tamamlamak üzere atışını yapar. 

9.11.8 Telafi Serisi ( Skor Belgeleme) 

 Hakem, telafi serisi sonuçlarının ve kesintiye uğrayan asıl seri atış 

sonuçlarının doğru bir şekilde toplanmasını sağlar, puan kartı sporcu ve 

hakem tarafından imzalanarak Sınıflandırma Ofisine teslim edilir. 

9.12 MÜSABAKA KIYAFET VE EKİPMANI 

 Bakınız Genel teknik kurallar 6.7.  

9.12.1 Sporcunun Kıyafeti ( Bakınız genel teknik kurallar 6. 12 ve 6.19) 

a)  Kadınlar ve erkekler spor pantolon, eşofman ve ceket; ve kadınlar 

benzer spor bluzlar/elbiseler giyebilir. Kot pantolon giyilmesi yasaktır; 

b)  Açık burunlu ya da açık topuklu ayakkabılar, sandaletler ve benzeri 

ayakkabılara izin verilmez; 

c)  Diz kapağından ortasından 15 cm den daha kısa olmayan etek ve 

şortlara izin verilir; 

d)  Kol boyu 10 cm den kısa ya da kolsuz; gömlek, tişört ve benzeri 

giysiler giyilemez; ve  

e)  Kamuflaj renkli kıyafetlerin giyilmesi yasaktır. 

9.12.2 Sırt Numaraları (BIB numaraları) 

 Sırt numaraları tüm sporcular tarafından aşağıda belirtilen şekilde 

takılmalıdır: 

a)  Sırtta ve belin üstünde; 

b)  Resmi antrenman ve müsabaka sırasında her zaman; 

c)  Sırt numarası olmayan sporcu müsabakaya başlayamaz ve devam 

edemez; ve 

d)  Sırt numarasında, verilen numara büyük olarak görünmeli ve rakam 

yüksekliği 20 mm den daha küçük olmamalıdır. 
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9.12.3 Milli IOC Kimliği 

 Sporcunun ülkesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesince belirlenen 

kısaltması ve soyadı ile adının ilk harfi Latin harfleri ile, en dıştaki giysinin 

omuz bölgesinde sırt numarasının üzerinde sergilenmelidir (IOC ülke 

kısaltması en üstte).  

9.12.4 Yan Göz Siperliği 

 Şapka, kep, atış gözlüğü ya da kafa bandına ilişik, 60 mm den yüksek 

olmayan yan göz siperliği kullanılabilir. Yandan bakıldıklarında, siperlikler, 

alnın orta noktasının ilerisine geçmemelidir. 

     

9.13 PLAKLAR – NİZAMİ, GAYRİ NİZAMİ, KIRIK, VURUŞ, MANKE VE 

GEÇERSİZ 

9.13.1 Nizami Plak (REGULAR TARGET) 

a)  Nizami plak, atıcının seslenmesi ile kurallara uygun bir şekilde fırlatılan 

bir (1) adet bütün plaktır. 

b)  Nizami çift plak ise, atıcının seslenmesi ile kurallara uygun şekilde eş 

zamanlı fırlatılan iki (2) adet plaktır. 

9.13.2 Gayri Nizami Plak (IRREGULAR TARGET) 

 Gayri nizami plak, kurallara uygun olarak fırlatılmayan plaktır. Gayri nizami 

çift plak aşağıdaki şekillerde olur:  

a)  Plaklardan biri (1) ya da ikisi birden gayri nizami ise; 

b)  Eş zamanlı fırlatılmadı ise; 

c)  Sadece bir (1) plak çıkmış ise; 

d)  Plaklardan biri “kırık” olarak çıkmış ise. 

9.13.3 “KIRIK” Plak (BROKEN TARGET) 

a)  Bir “kırık” plak, “Plaklar Genel Özellikleri”nde belirtildiği üzere bir bütün 

olmayan plaktır. (Bakınız Genel Teknik Kurallar 6.3.7.1); ve 

b)  Bir “kırık” plak “GEÇERSİZ” (NO TARGET) plaktır ve muhakkak 

tekrarlanır. 
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9.13.4 “VURUŞ” Sayılan Plak (HIT TARGET) 

a)  Bir plağın “VURUŞ” sayılması için, nizami bir plağın fırlatılmış ve 

kurallara uygun bir şekilde vurulmuş ve en az bir (1) görünür parça 

kırılmış olması gerekir; 

b)  Bir plak, sadece “toz” çıkacak şekilde ancak gözle görünür bir parça 

kopmadan vurulmuş ise “VURUŞ” olarak sayılmaz; 

c)  “Flaş” (FLASH) plaklarda (tozla doldurulmuş), atış yapıldıktan sonra 

gözle görülür toz çıkar ise “VURUŞ” ilan edilir; ve 

d)  Plakların; “VURUŞ”, “MANKE”, “GAYRİ NİZAMİ” veya “GEÇERSİZ” 

olduğunun son kararı hakem tarafından verilir. 

 Not: Poligonlarda,  “VURUŞ” olup olmadığını anlamak amacı ile yerden 

plak almak yasaktır. 

9.13.5 “MANKE” Plak (LOST TARGET) 

 Bir plak veya plaklar aşağıdaki durumlarda “MANKE” olarak ilan edilir: 

a)  Atış için belirtilen sınırların içinde vurulmadı ise; 

b)  Sadece “toz” çıkmış olup gözle görülür bir parça kopmadı ise; 

c)  Sporcu, herhangi bir mekanik neden ya da dış etkenler söz konusu 

olmadığı halde, nizami plağa atış yapmadı ise; 

d)  Sporcu, kendisinden kaynaklanan bir hatadan dolayı tüfeğini 

ateşleyemedi ise; 

e)  Sporcu, tüfeğinin emniyeti herhangi bir sebeple kilitli kaldığı için ya da 

tüfeğine fişek koymayı unuttuğu için silahını ateşleyemedi ise; 

f)  Yarı otomatik tüfek kullanıldığı durumlarda, sporcu şarjörün stop 

düğmesini serbest bırakmadı ise; 

g)  Bir arıza durumunda, hakem tüfeği incelemeden önce tüfeği açar ya 

da emniyetine dokunur ise; 

h)  Aynı seri içinde, üçüncü arızada ve olursa onu takip eden mükerrer 

arızalarda plak “MANKE” sayılır. 

9.13.6 “GEÇERSİZ” Plak (NO TARGET) 

a)  Yarışmalarda “GEÇERSİZ” plak her zaman için tekrar edilmek 

zorundadır. 

b)  Hakem, eğer mümkün ise, sporcu atışını yapmadan önce 

“GEÇERSİZ” plağı ilan etmelidir. Bu ilan, atış gerçekleştikten sonra 

yapıldı ise, plak vuruş ya da manke olduğu gözetmeksizin 

“GEÇERSİZ” plak olarak kabul edilir. 

c)  Plak “GEÇERSİZ” ilan edildikten sonra atıcı tüfeğini kırıp tekrar 

pozisyonunu alır. 

9.14 SINIFLANDIRMA VE PUANLAMA YÖNTEMLERİ 

 Yivsiz Tüfek sınıflandırmasından ve puan işlemlerinden sorumlu olan Jüri 

üyesi, Jüri üyeleri arasından ISSF tarafından görevlendirilir ya da Teknik 

Delege tarafından Yivsiz Tüfek Jüri Başkanı ile koordineli olarak atanır. 
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9.14.1 Sınıflandırma Ofisi 

9.14.1.1 Müsabakadan ÖNCE Sınıflandırma Ofisinin görevleri: 

a)  Her seri için puan cetveli hazırlamak 

b)  Doğru puan cetvelinin, doğru poligonda ve doğru seride hazır olmasını 

sağlamaktır. 

9.14.1.2 Her seriden SONRA Sınıflandırma Ofisinin görevleri: 

a)  Puan cetvellerini alıp vurulan plakları kontrol edip sonuçları belirlemek; 

b)  Skorları kayıt etmek; 

c)  Skorlar geldikçe bekletmeksizin genel panoya asmak; 

d)  Herhangi bir protestodan dolayı incelenmesi gereken bir skor, durum 

sonuçlanana kadar bekletilir, diğer skorlar panoya işlenir. 

9.14.1.3 Her atış gününün SONUNDA Sınıflandırma Ofisinin görevleri: 

a)  En kısa sürede resmi puanları toplamak; 

b)  Ön sonuçları hatasız olarak bir bülten şeklinde hazırlayarak; basın, 

takım yetkilileri, Jüri ve Teknik Delege(ler)e dağıtımını sağlamak; 

c)  Final sonuçlarını derhal hazırlayıp, kesinleştirip bir bülten halinde ilan 

etmek; 

d)  Geçerli bir protesto süresinin bitimini takiben en kısa sürede doğru 

final sonuçlarını listelemek. İçeriğinde tam olarak soyadı, (kısaltma 

olmaksızın) tam isim, Sırt (BIB) numarası, Sporcunun ülkesinin resmi 

kısaltması belirtilmelidir; 

e)  Organizasyon Komitesi, her plağın vuruş durumunu gösteren puan 

cetvellerini müsabaka bitiminden sonra 12 ay boyunca saklamak 

zorundadır. 

9.14.2 Puanlama Prosedürü 

 Trap ve Skeet atışları her poligonda bir seri içinde 25 atış üzerinden 

puanlanırken, Double trap müsabakalarında 15 çift üzerinden puanlamaya 

tabidir: 

a)  ISSF tarafından organize edilen tüm müsabakalarda, bireysel puanlar 

her poligonda iki (2) ayrı kişi tarafından tutulmalıdır, bunlar genellikle 

Yardımcı Hakemlerdir; 

b)  Bir kişi, resmi puan cetvelini tutmalıdır; 

c)  İkinci kişi, Hakem tarafından yönetilen elektronik puan tabloları 

olmadığı zamanlarda, manüel puan tablosunu tutmalıdır. 

 

9.14.3. PUAN TABLOLARI 

9.14.3.1 Elektronik Puan Tablosu olan Poligonlar 

 Hakem, elektronik puan tablosunun işleyişini kontrol etmelidir. 
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9.14.3.2 Yardımcı Hakem olarak üç (3) kişi aşağıdaki şekilde görevlendirilir: 

a)  İlk kişi atış hattının gerisinde, kalıcı resmi puan cetvelini yazmak üzere 

durur, 

b)  İkinci kişi, elektronik puan tablosunun yanında yer alıp tabloda 

puanların doğru olarak yer aldığına emin olur, görülebilecek hatalı 

yazımları derhal hakeme bildirir; 

c)  Üçüncü kişi, yine elektronik puan tablosunun diğer tarafında yer alıp o 

da skorların doğru olarak yazılmasını kontrol eder. 

9.14.3.3 Elektronik Puan Tablosu Hataları   

 Elektronik puan tablosunda oluşan hatalı bir yazımı düzeltmek üzere 

Hakem, hangi aşamada olursa olsun atışı durdurup en kısa zamanda 

hatayı düzeltmek üzere gerekeni yapar. Herhangi bir sebeple, ekrandaki 

hata düzeltilemiyorsa yapılması gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir: 

a)  Resmi puan cetveli incelenir ve elektronik puan tablosundaki hata 

belirlenir; 

b)  Sonrasında mümkünse derhal yedek bir manuel puan tablosuna 

geçilir, hatanın oluştuğu noktaya kadar puanlar işlenip atışa kalındığı 

yerden devam edilir; 

c)  Manuel bir puan tablosunun bulunmadığı durumlarda, ikinci bir puan 

cetveli açılır. Baş Hakemin atayacağı yetkin bir kişi kontrolünde hataya 

kadar olan puanlar yazılır ve atışa kalındığı yerden devam edilir. 

d)  İki (2) puan cetvelinde kayıt altına alınan puanlar arasında fark olduğu 

görülür ise, Baş Hakem tarafından atanan kişi kontrolü altında olan 

puan cetvelinde yazılı olanlar doğru kabul edilir. 

9.14.3.4 Manuel Puan Tablosu Olan Poligonlar 

 Yardımcı Hakem olarak üç (3) kişi aşağıdaki şekilde görevlendirilir: 

a)  İlk yardımcı hakem atış alanının arkasında resmi kalıcı puan cetvelini 

tutar; 

b)  İkinci kişi de yardımcı hakem olarak manuel puan tahtasını tutar; 

c)  Üçüncü kişi de yardımcı hakem olarak manüel puan tahtasının karşı 

tarafında yerini alıp puanlamanın doğru işlendiğini o da kontrol eder; 

d)  Puan tutan yardımcı hakemler, puanları, Hakemin kararlarına uygun 

olarak münferit olarak puan cetveline veya tahtasına işaretler; 

e)  Her serinin bitiminde, resmi puan cetvelleri Sınıflandırma Ofisine 

iletilmeden önce, puanlar karşılaştırılıp resmi puan cetveline doğru 

işlendiği kontrol edilir; 

f)  Tartışmalı puan farkları var ise, manuel puan tahtasındaki puan geçerli 

sayılır. 
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9.14.4 Puanların resmileştirilmesi 

  Bir seri tamamlandığında, tüm bireysel sonuçlar karşılaştırılıp sesli olarak 

okunur ve her sporcu ile Hakemin puan cetveline imza veya paraf atması 

ile puanlar onaylanmış olur, sonuçları kabul etmeyen ve itiraz niyeti olan 

sporcu bunu imzalamayabilir. 

9.14.5 Sonuçlar 

9.14.5.1 Bireysel Yarışmalar 

 Resmi puan cetvellerinde, her sporcunun attığı seri sayısı ve puanı, 

puanlarının toplamı, finaller ve varsa baraj sonuçları, en yüksek skordan 

başlayarak aşağıya doğru sıralanarak okunaklı bir şekilde kaydedilir 

(Beraberlikler – bakınız 9.15.1.1 ve 9.17.2.9). 

9.14.5.2 Takım Yarışmaları 

 Tüm Sıralama serilerinde, her takım üyesinin puanları kaydedilip, takım 

üyelerinin değerlendirmeye alınan serilerinin puanlarının toplamı takım 

skoru olarak en yüksekten aşağı doğru sırası ile yazılır. (Beraberlikler – 

bakınız beraberlikler 9.15.3). 

9.15 BERABERLİKLER VE BARAJ ATIŞLARI 

9.15.1. Final Müsabakaları  

 Final atışı yapılan kadınlar ve erkekler olimpik yarışmalarda, beraberlikler 

aşağıdaki kurallara uygun şekilde kararlaştırılır: 

9.15.1.1 Final atışları öncesindeki beraberlikler 

a)  Sıralama Serisi atışları bittikten sonra ilk altı (6) sporcunun puanları 

arasında beraberlikler var ise, beraberlik bozulmaz ve sporcular yarı 

finalde kural 9.17.2.3 e göre atış yaparlar; 

b)  İki ya da daha fazla sporcu tam puan almış ise, 9.17.2.3 kuralı 

geçerlidir; 

c)  Beraberliklerden dolayı finallerde atış yapmaya hak kazanan altı 

(6)’dan fazla sporcu varsa, beraberlik atışları Trap, Double Trap ve 

Skeet kurallarına göre yapılır; 

d)  Baraj atışlarının resmi başlama saatinde yerinde ve atış yapmaya 

hazır olmayan sporcu, baraj atışı yapma hakkını kaybeder ve 

hâlihazırda geçerli olan toplam puanı ile otomatik olarak alt pozisyona 

yerleştirilir; 

e)  Final atışlarından önce yapılacak beraberlik atışları, mümkün ise, 

finallerin yapılacağı poligondan başka bir poligonda yapılmalıdır; 

f)  Baraj atışlarına katılan sporcuların aldıkları sonuçlar, Finallerde atacak 

altı (6) sporcunun sıralamasını belirler. Baraj atışlarında aynı sonucu 

alan kalan sporcular, “geri sayım” kuralına göre sıralandırılır.  
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9.15.1.2 Geri Sayım Kuralı 

 Bu yöntem ile bozulan beraberlikler aşağıdaki şekilde kararlaştırılmalıdır: 

a)  Son 25 atışlık seri puanları (Double Trap 15 çift plak) 

karşılaştırılmalıdır. Kazanan, bu seride en yüksek puanı toplayan 

sporcudur;  

b)  Beraberlik halen çözülemiyor ise bir önceki seri sonuçları 

karşılaştırılır. Beraberlik bozulana kadar bu şekilde geriye dönük 

karşılaştırma yapılmaya devam edilir; ve, 

c)  Bütün seri atış puanları eşit ise, beraberlikleri çözecek “MANKE” 

atışını bulana kadar son serinin ilk plağından ileri doğru sayılmaya 

başlanır. (Gerekirse bir önceki seriye geçilir). İlk “MANKE” atışına 

kadar en çok vuruşu yapmış olan atıcıya bir üst pozisyon verilir. 

 9.15.1.3 Sıralamalar 

 Baraj atışları ile belirlenmeyen 7.lik ve alt sıralamalardaki beraberlikler 

“Geri Sayım” kuralı uygulanarak belirlenir. 

9.15.2 Finalsiz Yarışmalar 

9.15.2.1 Bireysel Beraberlikler     

 Olimpik olmayan yarışma ve kategoriler ile finalsiz diğer müsabakalarda 

beraberliklerde aşağıdaki şekilde değerlendirme yapılır: 

9.15.2.2 Tam Puanlı Beraberlikler 

 Bu beraberlikler bozulmaz, sporcular Latin alfabesine göre Soyadı 

sırasıyla birinciliği paylaşırlar. Daha sonraki dereceler uygun şekilde 

sıralanır. 

9.15.2.3 İlk Altı (6) Derece için Beraberlikler 

 Bunlar baraj atışı ile karara bağlanır: 

a)  Başlangıç sıralamaları, Sıralama atış puan sonuçlarına göre geçici 

olarak kararlaştırılır (En yüksek puan sahibi sporcu önce başlar); 

b)  Aynı pozisyon için bir (1) den fazla sporcunun beraberliğe kalması 

durumunda –örneğin; 2. Pozisyon için iki sporcunun berabere kalması 

durumunda (2.lik ve 3.lük pozisyonları); ve beşincilik (5) için 2 

sporcunun berabere kalması durumunda (5.lik ve 6.lık yeri için) tüm 

sporcular aynı poligonda baraj atarak sıralamalarını belirlerler; ve 

c)  En alt sıralamadaki beraberlik ilk olarak bozulduktan sonra, sırası ile 

yukarıya doğru diğer beraberlikler bozulana kadar devam edilir. Tüm 

atıcılar, baraj atışlarının sonuçlarına göre sıralanır.  

9.15.2.4 7. ve Daha Alt Sıralamalardaki Beraberlikler 

 Baraj atışı ile belirlenmeyen 7. sıra ve altındaki bireysel beraberlikler, 

“GERİ SAYIM” kuralına göre sıralandırılırlar. 
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9.15.3 Takım Beraberlikleri 

 İki (2) ya da daha fazla takımın aynı puanda olması durumunda 

derecelendirme sıralaması, takımın üyelerinin son serideki toplam 

puanlarına göre bozulur; o seri de bozulamaz ise bir önceki seriye – ve o 

sıralamada – beraberlik bozulana kadar bakılır. 

9.15.4 Baraj Atışları 

9.15.4.1 Genel 

a)  Baraj atışlarının zamanı daha önce bildirilmedi ise, atış yapacak olan 

sporcular kişisel olarak ya da Takım Kaptanları kanalı ile, baraj atış 

zamanını öğrenmek üzere müsabaka ofisi ile temasa geçer; ve 

b)  Resmi baraj atış zamanında kendisine belirtilen yerde ve pozisyonda 

hazır olmayan bir sporcu “NAMEVCUT” (ABSENT) sayılır, baraj atışı 

yapmasına izin verilmez ve sıralama atış puanına göre otomatikman 

barajlarda en düşük puanı alır. 

9.15.4.2 Finaller Öncesi Baraj Atışları 

 Finaller öncesi baraj atışları, eğer sıralama serilerinde flaş (flash) plak 

kullanılmadı ise, standart plaklar kullanılarak yapılır. Final öncesi barajlar, 

standart atışların bitiminden en fazla otuz (30) dakika içinde başlamalıdır. 

9.15.4.3 Finallerdeki Baraj Atışları 

 Finallerdeki barajlar Finaller - 9.17.2.9 da belirtilen beraberlik bozma 

kuralları uyarınca yapılır. 

9.15.4.4 Baraj Atışlarında Sporcunun Hazırlanma Süresi 

 Hakem “BAŞLA” (START) komutunu verdikten sonra, ya da bir önceki 

sporcu nizami plak atışını tamamladıktan sonra, sporcu pozisyonunu alır, 

tüfeğine fişeğini yerleştirerek plak ya da plaklarını, Trap ve Double Trap’ta 

istasyona girdikten sonra oniki (12) saniye içinde, Skeet’te ise otuz (30) 

saniye içinde ister. Bu zaman sınırlamasına uyulmaması durumunda ceza 

uygulanır. 

9.15.5 Finaller Öncesi Baraj Atışı Prosedürleri (Trap, Double Trap, Skeet) 

9.15.5.1 EMNİYET: Hiçbir atıcı istasyona girip atış hazırlığını tamamlamadan önce 

tüfeğine fişeğini yerleştiremez. 

9.15.5.2 Trap 

a)  Barajlar başlamadan önce, her istasyondan sol ve sağ plaklar fırlatılır. 

Berabere kalan tüm sporcular baraj atışlarına 1. istasyondan ve 

Sıralama derecesine göre başlayacaklardır (sıralamada en üstte 

bulunan sporcu ilk atar). 1. İstasyondan başlamak üzere nizami 

plaklara beraberlikler bozulana kadar aşağıdaki sıraya göre atış 

yapmaya devam ederler: 1.istasyon sol plak, 2. İstasyondan sağ, 3. 
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İstasyondan sol, 4. İstasyondan sağ, 5. İstasyondan sol; daha sonra 

tekrar 1. İstasyonda sağ plaktan başlayarak devam eder; 

b)  İlk sporcu 1. İstasyona gider, verilen komut üzerine istasyona girer, 

tüfeğini doldurur ve yukarıda “a” şıkkında belirtilen plağa atış yapar. 

c)  Her plağa sadece bir kez atış hakkı verilmiştir. 

d)  Sporcu atış yaptıktan sonra sırada bekleyen, henüz atış yapmamış 

sporcuların arkasına geçer.  

e)  Beraberlik içindeki her bir yarışmacı bu sırayla atışını tamamlar. 

f)  1. İstasyonda yapılan atışlar sonrasında beraberliğin hala devamı 

durumunda tüm sporcular 2. istasyona geçerek aynı yöntem ile devam 

ederler; ve 

g)  Beraberlik çözülene kadar istasyondan istasyona geçiş devam eder. 

9.15.5.3 Double Trap 

a)  Berabere kalan tüm sporcular baraj atışlarına 1. istasyondan ve 

Sıralama derecelerine göre başlayacaklardır (sıralamada en üstte 

bulunan sporcu ilk atar). 1. İstasyondan başlayarak nizami çift (C 

şeması) atışları beraberlikler bozulana kadar devam eder; 

b)  Baraj başlamadan önce hakem bir adet C şeması çift plak örneğini 

sporculara gösterir; 

c)  İlk sporcu verilen komut üzerine istasyona girer, tüfeğini doldurur ve 

çift plağını ister; 

d)  Atış yaptıktan sporcu istasyonu terk eder ve bir sonraki istasyonun 

minimum 1 metre arkasına geçip bekler; 

e)  Beraberlik içindeki tüm sporcular aynı yöntemi takip ederler; 

f)  İlk sporcu hakem “BAŞLA” komutunu vermeden bir sonraki istasyona 

geçmemelidir; 

g)  Söz konusu istasyonda en fazla plakayı kaçıran sporcu(lar) 

“Kaybetmiş” sayılarak çekilirler, ve  

h)  Tüm beraberlikler bozulana kadar aynı sistemde devam edilir. 

9.15.5.4 Skeet 

a)  Baraj başlamadan önce ilk sporcunun 4. İstasyonun hemen arkasında 

bekleyerek 1 adet nizami çift plakayı izlemesine izin verilir; 

b)  Beraberlik içinde olan her bir sporcu, müsabakadaki sıralamasına göre 

(en üst sıradaki sporcu ilk atar) 4. İstasyonda atışlarını sırasıyla 

yaparlar. 

c)  Hakemin “BAŞLA  komutunu vermesini müteakip 1. Atıcı istasyona 

girer, tüfeğini doldurur ve nizami bir çift (yüksek-alçak) atışını 

yapar. Sonrasında istasyon ayrılır ve atmayı bekleyen sporcuların en 

arkasındaki yerini alır; 

d)  Beraberlik durumunda ki tüm sporcular aynı düzende atmaya devam 

eder; 
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e)  Söz konusu istasyonda en fazla çifti kaçıran sporcu(lar) “Kaybetmiş” 

sayılır ve çekilirler; 

f)  Hala beraberlik içinde olan sporcular bekler ve ilk atıcı istasyona girer, 

tüfeğini doldurur ve ters çift (alçak-yüksek) atışını yapar. Sonrasında 

istasyondan ayrılır, henüz atışını yapmamış olan sporcuların arkasına 

geçerek bekler; 

g)  Beraberlik içindeki tüm sporcular aynı yöntemi takip ederler; 

h)  Tüm beraberlikler çözülene bir düz ardından bir ters çift atışı sonuçlar 

belli olana kadar devam eder. 

9.16 İTİRAZLAR VE TEMYİZLER (PROTESTS AND APPEALS) 

9.16.1 Kural İhlalleri 

 Kural ihlalleri Jüri, Baş Hakem ve bir Hakem tarafından 3 ana grup halinde 

değerlendirilirler: 

a)  “AÇIK” (OPEN) - aşikar, gizlenmemiş olanlar; 

b)  “TEKNİK” (TECHNICAL) - küçük ihlaller; ve  

c)  “GİZLİ” (CONCEALED) - emniyetin veya kuralların kasıtlı ya da çok 

ciddi ihlali 

9.16.2 Kurallar çerçevesinde belirtilen cezaların dışında kalan durumlarda, rapor 

edilen ihlalleri inceleyip cezaya karar vermek Jürinin sorumluluğudur. 

9.16.3 Kuralı ihlal edenin aklında yapılan eylemle ilgili hiçbir şüphe bırakmamak 

için, buradaki kartlardan biri gösterilirken, “UYARI” - SARI KART 

(WARNING) , “EKSİLTME” -YEŞİL KART (DEDUCTION) veya 

“DİSKALİFİYE”- KIRMIZI KART (DISQUALIFICATION) komutu uygun bir 

şekilde iletilir. Eksiltme ya da diskalifiye kartından önce uyarı kartı 

göstermek gerekli değildir. 

9.16.4 “UYARI” (Sarı Kart)  

9.16.4.1 Açık ihlaller 

 Aşağıda belirtilen durumlarda, kuralların açık olarak ilk ihlalinde verilir: 

a)  Kıyafet kurallarına uyulmaması; 

b)  Atışı gereksiz yere kesintiye uğratmak; 

c)  Yarışma sırasında kurallara aykırı antrenör desteği almak; 

d)  Müsabaka alanına yetkisiz girmek; 

e)  Sportmenliğe yakışmayan davranış içinde olmak; 

f)  Kuralların özüne ters düşen kasıtlı davranış sergilemek; veya 

g)  Uyarı verilmesi gereken diğer herhangi bir durum hali, açık ihlaldir. 

9.16.4.2 Jüri üyesi, Baş Hakem ya da Hakem tarafından verilen bir UYARI (Sarı 

Kart), ilgili puan cetveline işlenmeden önce, hatasını düzeltme fırsatı 

vermek amacı ile ilk önce atıcı, antrenör ya da Takım Yetkilisine verilir. 

9.16.4.3   Sporcu, verilen süre içinde belirtilen hatasını düzeltmez ise, ceza 

uygulanacaktır. 
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9.16.4.4 Antrenör ya da Takım Yetkilisi tarafından ısrarla tekrarlanan ihlaller 

halinde, suçu işleyen, seri boyunca atış sahası yakınlarından uzaklaştırılır 

ve sporcu ceza alabilir. 

9.16.4.5 “Teknik” ihlaller  

 Müsabaka serisi sırasında ilk Teknik İhlal durumları: 

a)  Ayak Hatası; 

b)  Plak isteme süresini aşmak; 

c)  Skeet atışlarında, atıcının HAZIR pozisyonunun kurallara uygun 

olmaması; 

d)  Skeet atışlarında 8. İstasyon haricinde, atıcı, bulunduğu istasyonda, iki 

(2) adet tek atışı arasında tüfeğini kırar ise; 

e)  “Yavaş” ya da “hızlı” çıkan plaklara atış yapmadan nişan alır ya da 

tüfekle izlerse. 

9.16.4.6 İlgili puan cetveline işlenen UYARI (Sarı Kart), suçu işleyen sporcuya 

Hakem tarafından gösterilir. 

9.16.4.7 İkinci ve müteakip ihlaller sonucu, Hakem tarafından “MANKE” (LOST) 

olarak açıklanan bir plak, puan cetveli Sınıflandırma Ofisine iletilmeden 

önce cetvele işlenmelidir. 

9.16.5 PUAN EKSİLTME (YEŞİL KART) 

9.16.5.1 Diğer suçlardan ötürü en az iki Jüri Üyesi tarafından uygulanması gereken 

puan eksiltme cezası, suçun işlendiği serinin puanından eksiltilir. 

 Aşağıdaki durumlarda bir (1) puan eksiltilir: 

a)  Sportmenliğe yakışmayan bir şekilde bir başka sporcuyu engeller ise; 

b)  Yardımcı Hakem görevini yapmak üzere yerinde hazır olmaz ya da 

yerine uygun bir yedek kişi sağlamaz ise; 

c)  Sporcu, bir olay hakkında açıklama yapması istendiğinde, kasıtlı ve 

bilinçli olarak yanlış bilgi verirse; 

d)  Sporcu, yarı final atışına zamanında gelmez ise; ve 

e)  İlk ihlal sonrasında poligon ekipmanına müdahale ederse. 

9.16.5.2  Tamamlanmamış Seri 

 Bir sporcu, Hakem iznini almadan ve serisini tamamlamadan atış 

poligonunu terk ederse, Jüri çoğunluk kararı ile, serinin atılmayan 

plaklarını puan eksiltmesi olarak verir. 

9.16.5.3 Namevcut Sporcu 

 Bir sporcu, puan cetvelinden ismi kontrol edildiğinde mevcut değilse, 

Hakem, bir (1) dakika içinde üç (3) kez sporcuyu sırt numarası ve ismi ile 

yüksek sesle çağırır. O dakikanın içinde ortaya çıkmaz ise, Hakem 

sporcuyu “NAMEVCUT” (ABSENT) ilan eder. Bu sporcunun, artık o seride 

atış yapmasına izin verilmez ve seri onsuz başlar. 
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9.16.5.4 Namevcut Sporcu için Telafi Serisi 

a)  “NAMEVCUT” ilan edilen sporcu, yapması gereken seri atışı bitmeden, 

Baş Hakem’e şahsen başvurup, kaçırdığı seriyi atmak için izin 

istemelidir. Bunu yapmayan sporcu müsabakadan diskalifiye edilebilir; 

b)  Bunun üzerine sporcu, Baş Hakem tarafından karar verilen bir zaman 

ve poligonda, yapacağı telafi serisi atışından vurmuş olduğu ilk üç (3) 

atışta üç (3) puan kesilerek atış yapmasına izin verilir. Olanak varsa, 

sporcu, asıl serisinde kullanılan poligonda atış yapmalıdır. 

9.16.5.5 İstisnai Durumlar 

 Bir sporcunun, müsabakaya gecikmesi veya serisi bitmeden Baş Hakeme 

şahsi başvuramaması durumunda ve gecikmenin elinde olmayan 

sebeplerden olduğu ispat edilirse, Jüri genel atış programını bozmadan, 

ne zaman mümkün olur ise sporcuya, atışını yapma şansı tanımalıdır. Bu 

durumda, Baş Hakem ne zaman ve nerede atış yapması gerektiğini 

belirler ve hiç ceza kesintisi yapmaz. 

9.16.6 Diskalifiye (Kırmızı Kart) 

9.16.6.1 Diskalifiye cezası sadece Jürinin oy çoğunluğu kararı ile uygulanır. 

9.16.6.2 Bir sporcunun diskalifiye olması ya da, Takım Yetkilisi veya antrenörün 

atış poligonuna girmesinin yasaklanması aşağıdaki şartlarda 

gerçekleştirilir: 

a)  Emniyetin ciddi şekilde bozulması ve emniyet kurallarının ihlali; 

b)  Tüfeğin tehlikeli şekilde kullanımı (tekrarlanan kaza patlamaları da 

dikkate alınmalıdır); 

c)  “DUR” (STOP) komutuna rağmen tüfeği dolu tutma; 

d)  Daha önceden uyarı veya eksiltme cezası almış olan durumları tekrar 

etme; 

e)  Herhangi bir takıma ya da poligon sorumlusuna kasıtlı olarak kötü 

davranmak; 

f)  Sporcunun, Yardımcı Hakem olarak görev yapmayı reddetmekte ısrar 

etmesi; 

g)  Kaçırdığı serinin telafi atışını kasti olarak yapmaması; 

h)  Ciddi durumlarda gerçekleri saklamak adına bilinçli ve kasti olarak 

yanlış bilgi vermek; 

i)  Kasıtlı olarak kural ihlallerini örtbas etmek; ya da 

j)  Silahlarla ve Skeet işaret bandı ile ilgili kuralların ihlali. 

 
9.16.7 Finallerdeki Diskalifiyeler 

 Bir sporcu, herhangi bir sebep ile final atışları sırasında diskalifiye olursa, 

finalistlerin sonuncusu olarak sıralamaya girecek, ancak attığı Sıralama 

puanı sonuç listesinde yer alacaktır. 
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9.16.8 Sözlü İtirazlar 

9.16.8.1 İtiraz Hakkı 

 Her sporcunun veya takım yetkilisinin, müsabaka ile ilgili bir durum, karar 

ya da davranışla ilgili olarak, bir müsabaka yetkilisine (Jüri üyesi, Poligon 

Amiri, Baş Hakem vs) derhal ve sözlü olarak itiraz etme hakkı vardır. 

9.16.8.2 Bu tür İtirazlar aşağıdaki durumlarda yapılır: 

a)  ISSF kurallarının izlenmemesi durumunda; 

b)  Mevcut müsabaka programı uygulanmadığı hallerde; 

c)  Herhangi bir müsabaka yetkilisi veya Jüri üyesinin aldığı karar ya da 

uygulama konusunda ihtilaf hali; ve 

d)  Bir sporcu, başka bir sporcu, yetkili, izleyici, basın ya da başka bir 

şahıs ya da sebep tarafından engellenir ya da rahatsız edilir ise. 

Not: Hakemin “VURUŞ”, “MANKE”, “GEÇERSİZ” veya “GAYRİ NİZAMİ” plak 

kararını sadece ilgili atıcı 9.16.8.1 ve 9.16.11.1 numaralı kurallara uygun 

olarak sorgulayabilir. 

9.16.8.3 Sözlü itiraz alan bir müsabaka yetkilisi,  durumu düzeltmek ve Jüri kararı 

alabilmek için, itirazı hemen değerlendirip harekete geçmelidir. Bu 

durumda, ancak çok gerekli ise, atış geçici olarak durdurulabilir. 

 

9.16.9 Yazılı İtirazlar 

9.16.9.1 İtiraz Hakkı 

a)  Sözlü itiraz sonucu alınan kararı ya da uygulamayı kabul etmeyen her 

sporcu veya takım Yetkilisi itirazını Jüriye yazılı olarak resmi şekilde 

yapabilir; veya 

b)  Yazılı bir itiraz, sözlü itiraz olmaksızın yapılabilir. 

9.16.9.2 İtiraz Zaman Sınırlaması 

 Herhangi bir yazılı itiraz, ileri sürülen olayın meydana geldiği seri bitimini 

müteakip 20 dakika içinde alınmış olmalıdır. İtiraz, uygun itiraz ücreti ile 

birlikte sunulur. 
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9.16.10 Temyizler 

9.16.10.1 Temyiz Hakkı 

 Jürinin kararı ile aynı fikirde olmama halinde konu Temyiz Jürisine iletilir, 

ancak Final İtiraz Jürisi kararı temyiz edilemez. Yivsiz Tüfek Final 

atışlarında görev alacak olan Final İtiraz Jürisi, Teknik Delege ve Yivsiz 

Tüfek Jüri Başkanı kararı ile, iki (2) Yivsiz Tüfek Jürisi ve bir (1) Temyiz 

Jürisinden oluşur. (Bakınız 9.17.2.6d) 

9.16.10.2 Temyiz Zaman Sınırlaması 

 Bu gibi temyizler, Jürinin kararını ilan etmesinden en geç yirmi (20) dakika 

içinde yazılı olarak iletilir. Temyiz, uygun ücreti ile birlikte yapılır. 

9.16.10.3 Temyiz Jürisi Kararı 

 Temyiz Jürisinin kararı NİHAİDİR. 

9.16.11  Hakem Kararıyla Uyuşmazlık 

9.16.11.1 Sporcunun Yapması Gereken 

a)  Belli bir plak için sporcu Hakemin kararına itiraz ediyor ise, bir sonraki 

sporcu atışını yapmadan elini kaldırıp “İTİRAZ” (PROTEST) demek 

zorundadır; ve 

b)  Bu durumda, Hakem geçici olarak atışı durdurup Yardımcı Hakemlerin 

fikirlerini alarak kararını vermek zorundadır. 

9.16.11.2 Takım Yetkilisinin Yapması Gereken 

a)  Takım Yetkilisi, Hakemin, VURUŞ, MANKE, GEÇERSİZ veya GAYRİ 

NİZAMİ plak kararları dışında, diğer bir kararına katılmıyor ise; atışı  

geciktirmemeli, ancak Hakeme, sporcunun atışına, itiraz ile devam 

ettiğini bildirip puan cetveline bu şekilde işaret koymasını sağlamalıdır; 

ve 

b)  İtiraz, Jüri tarafından çözülmelidir. 

 

9.17 OLİMPİK YİVSİZ TÜFEK MÜSABAKALARINDA FİNALLER 

 Finaller, ya Sıralama Serisi atışları için kullanılmayan, Final Poligonu 

olarak ayrılan farklı bir poligonda düzenlenir, ya da Sıralama Müsabaka 

poligonlarından birinde yapılır. 

9.17.1  Finaller Formatı 

a)  Her Olimpik yarışmada, Finaller için Sıralama maksadıyla tam 

program atış yapılmalıdır. (Genel Kurallar 3.3.2.3  ve 3.3.4). 

Sıralamada en yüksek puan alan altı (6) sporcu finallere kalır. 

b)  Finaller iki (2) aşamadan oluşur, bir yarı final ve iki (2) madalya 

karşılaşması; 

c)  Finalistler her bir final aşamasına sıfır puan ile başlarlar; Eleme ve 

Yarı Final atışlarındaki puanları finale taşınmaz; ve 
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d)  Yarı final sonrasında birinci ve ikinci sıradaki sporcular Altın Madalya 

Atışına geçerler; Yarı finaldeki üçüncü ve dördüncü sıradaki sporcular 

Bronz madalya müsabakasına kalırlar. Beşinci ve altıncı sıradaki 

sporcular elenirler. 

9.17.2 Genel Finaller Prosedürleri 

9.17.2.1 Hazır Bulunma Süresi 

a)  Yarı finaldeki sporcular, final poligonunda yarı final başlangıç 

zamanından en geç 15 dakika önce hazır bulunmak zorundadır; 

b)  Zamanında gelmeyen sporcunun yarı final aşamasındaki puanından 

bir (1) ceza puanı düşülür; 

c)  Sporcular, ekipmanları, müsabaka giysileri ve ödül töreninde 

giyebilecekleri milli takım üniforması ile hazır olmak zorundadır. Jüri, 

tüm finalistlerin mevcut olduğunu, isimleri ve milliyetlerinin sonuç 

sistemi ve puan tablolarında doğru bir şekilde kaydedildiğini teyit 

etmelidir;  

d)  Katılacağı serinin tanıtım aşamasında, hazır bulunmayan Finalist, 

atışa başlama hakkını kaybeder ve o aşamada son sıraya yerleştirilir. 

9.17.2.2  Başlama Zamanı. İlk yarışma atışı için “BAŞLA” komutunun verilmesi ile 

başlar. 

9.17.2.3  Başlangıç sıralaması ve sırt (BIB) numaraları. Yarı finallerdeki 

başlangıç sırası, Finaller başlangıç listesi açıklandığında, bilgisayar 

tarafından otomatik olarak rastgele yapılan kura sonucu belirlenir. (Bakınız 

kural 9.15.1.1). Yeni sırt numaraları (1-6) verilir. Tüm yarıfinal, final 

aşamaları ve baraj atışlarında sporcular sırt numarası sırasına göre atış 

yaparlar (en düşük sayı ilk atar). 

9.17.2.4  Deneme atışları ve plakların gösterilmesi. Yarı finallerin başlangıcından 

önce plaklar gösterilmeli ve sporcuların deneme atışı yapmalarında izin 

verilmelidir. 

9.17.2.5  Özel Teçhizat. Final poligonları; sunucunun kullanacağı bir hoparlör 

sistemi, Jüri ve her bir finalistin antrenörü için oturma alanı, resmi puan 

tablosu (elektronik ya da manuel) ve hazırlanma sürelerini kontrol etmek 

üzere elektronik bir zamanlama sistemi ile donatılırlar. 

9.17.2.6  Final Resmi Görevlileri. Finallerin yönetim ve kontrolü aşağıdaki 

görevliler tarafından yapılır; 

a)  Hakem. ISSF Yivsiz Tüfek Hakem Lisansı sahibi deneyimli bir resmi 

görevli finali yönetmelidir; 

 

 

 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -451- 

 

b)  Yardımcı Hakemler ve Zamanlama Sistemi Hakemi. İki hakem, 

sorumlu olan Hakeme yardımcı olmak üzere, Yardımcı Hakem olarak 

görevlendirilir. Hakemlerden biri, elektronik zamanlama cihazını 

kullanmak üzere görevlendirilir. Tüm Hakemler, görevlendirilen 

müsabaka hakemleri arasından seçilir; 

c)  Müsabaka Jürisi. Müsabaka Jürisi Finalin yönetimine nezaret eder. 

Bir (1) Jüri üyesi, Yetkili Jüri üyesi olarak atanır; 

d)  Finaller İtiraz Jürisi. Teknik Delege ve Jüri Başkanı tarafından 

belirlenen, Temyiz Jürisinin bir (1) üyesi, Yetkili Jüri üyesi ve 

müsabaka jürisinin bir (1) üyesi, Finaller süresince yapılabilecek 

itirazların kararını verirler; 

e)  Teknik Görevli. Resmi Sonuç Sorumlusu, teknik puan sistemi ve 

sonuçların görsel olarak sergilenmesini hazırlamak ve yürütmek üzere 

bir Teknik Görevli atar. Finali etkileyebilecek teknik problemler olması 

halinde bu görevli Yetkili Jüri Üyesi ve Hakemi direkt olarak 

bilgilendirerek uygun kararların süratle alınmasını sağlar;  

f)  Sunucu. ISSF veya Organizasyon Komitesi tarafından atanan bir 

görevli finalistlerin tanıtılması, puanların anons edilmesi ve izleyicilere 

bilgi vermek üzere görevlendirilir. 

9.17.2.7   Müsabaka Prosedürleri.  Bir yarı final ve iki madalya karşılaşmasından 

oluşan final serileri bu kurallara göre yönetilir. Her yarışma için geçerli olan 

teknik kurallar, 9.17 kuralında açıklanan farklılıklar haricinde, finaller içinde 

geçerlidir.  

a)  Trap. Her yarı final ve madalya karşılaşması aşaması 15 plaktan 

oluşur. Finalistler, her plağa sadece bir atış yapabilirler. Yarı finalde 

sporcular, sırt numaralarına (9.17.2.3, en düşük sırt numarası 1. 

İstasyonda) göre 1-2-3-4-5-6 sayılı istasyonlarda yerlerini alırlar. Her 

sporcu bir istasyonda atışını yaptıktan sonra, bir sonraki istasyona 

geçerek atışına devam eder. Yarı finallerde, finalistler her istasyonda, 

bir (1) sol, bir (1) orta ve bir (1) sağ plağa ateş ederler. Madalya 

karşılaşmalarında sporcular, yalnızca 2-3-4. İstasyonlarda atış 

yaparlar. Başlangıçta iki (2) atıcı, 2. ve 3. İstasyonlarda yerlerini alırlar 

(sırt numarası düşük olan ikinci istasyonda).  Atıcılar, her istasyonda 

bir atış yaparak ilerlerler. Madalya karşılaşmaları aşamasında, 

finalistler her bir istasyonda iki (2) sol, bir (1) orta, iki (2) sağ plağa atış 

yaparlar. Yarı final ve madalya karşılaşma aşamalarında, 12 saniyelik 

hazırlanma süre sınırını izlemek üzere bir zamanlama sistemi 

kullanılır. 

b)  Double Trap. Her yarıfinal ve madalya karşılaşması aşaması 15 çift 

plaktan oluşur.  Yarı finalde sporcular, sırt numaralarına (9.17.2.3, en 

düşük sırt numarası 1. İstasyonda) göre 1-2-3-4-5-6 sayılı 
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istasyonlarda yerlerini alırlar. Her sporcu bir istasyonda atışını 

yaptıktan sonra, bir sonraki istasyona geçerek atışına devam eder. 

Her yarı final aşamasında, finalistler her istasyonda rastgele seçilen, 3 

çift plağa atış yaparlar ( 1 şema A, 1 şema B,1 şema C). Madalya 

karşılaşmalarında ise sporcular 2-3 ve 4. İstasyonlarda atış yaparlar. 

Başlangıçta iki (2) atıcı, 2. ve 3. İstasyonlarda yerlerini alırlar (sırt 

numarası düşük olan ikinci istasyonda).  Atıcılar, her istasyonda bir çift 

plak atışı yaparak ilerlerler. Madalya karşılaşmaları aşamasında, 

finalistler rastgele seçilmiş beş (5) çift atış yaparlar ( 2 şema A, 2 şema 

B, 1 şema C). Yarı final ve madalya karşılaşma aşamalarında, 12 

saniyelik hazırlanma süre sınırını izlemek üzere bir zamanlama sistemi 

kullanılır. 

c)  Skeet. Her yarı final ve madalya karşılaşması aşaması 8 çift (16) 

plaktan oluşur. Finalistler, sırası ile 3-4-5-4 sayılı istasyonlarda atış 

yaparlar (düşük sayılı sırt numarası ilk olarak atış yapar).  Finalistler, 

her istasyonda bir (1) düz çift plak ve bir ters çift plak atışı yaparlar. 

Yarı final ve madalya karşılaşma aşamalarında, 30 saniyelik 

hazırlanma süre sınırını izlemek üzere bir zamanlama sistemi 

kullanılır. 

9.17.2.8  Beraberliklerin bozulması, beşinci ve altıncı sıralar.  Yarı finali 

müteakip elenen iki finalist, yarı final puanlarına göre sıralanırlar. 

Beraberlikler, yarı final puanlarına göre geri sayım kuralı kullanılarak 

bozulur. Beraberliğin bozulmaması durumunda, berabere kalan sporcular, 

Sıralama puan derecesine göre sıralanırlar.  

9.17.2.9  Beraberliğin bozulması (Baraj) yöntemi. Yarı finallerde 2. ve 4. sırayı 

ilgilendiren beraberlikler ya da madalya karşılaşmaları sonundaki 

beraberlikler, baraj atışları ile bozulur. Yarı final sonunda birden fazla 

beraberlik olması durumunda, en düşük sıradaki beraberlik ilk olarak 

bozulur. Barajlarda, atış yapacak olan sporcunun sırası sırt numarasına 

göre belirlenir (düşük numara ilk olarak atar). Baraj atışları aşağıdaki 

kurallara göre yapılır: 

a)  Trap. Yarı final sonunda berabere kalan sporcular, birinci istasyonda 

sırt numarası sırasına göre sıralanırlar.  Birinci istasyondan 

başlayarak, beraberlik(ler) bozulana kadar şu düzene göre atış yapılır: 

1. İstasyon Sol plak, 2. İstasyon sağ plak, 3. İstasyon sol plak, 4. 

İstasyon sağ plak, 5. İstasyon sol plak; sonrasında 1. İstasyonda sol 

plaktan başlamak üzere devam eder. Her bir plağa bir atış izni verilir. 

Atıştan sonra sporcu atış yapacak olan diğer sporcuların arkasında 

yerini alır. Baraj atışındaki her sporcu aynı sırayı takip eder. Madalya 
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karşılaşmalarının sonunda baraj atışı yapacak olan sporcular aynı 

sırayı sadece 2. 3. ve 4. İstasyonları kullanarak takip ederler. 

b)  Double Trap. Yarı final bitiminde beraberlik puanına sahip tüm 

sporcular sırt numaralarına göre 1. İstasyonun arkasında sıralanırlar. 

Final atışlarının barajlarında sadece C şeması kullanılır. İlk sporcu 

komut üzerine istasyona girer, silahını doldurur ve çift plağını ister. 

Atışından sonra sporcu istasyondan ayrılır, bir sonraki istasyonun 

minimum 1 metre gerisinde bekler. Beraberliği süren tüm sporcular 

aynı düzende ilerler. Hakem ‘BAŞLA’ komutunu vermeden ilk sporcu 

istasyona girmemelidir. Söz konusu istasyonda,  en fazla sayıda plağı 

kaçıran sporcular kaybetmiş sayılır ve çekilirler. Bu düzen 2. 3. 4. ve 5. 

istasyonlarda beraberlikler bozulana kadar devam eder. Madalya 

karşılaşmalarının sonunda beraberlik içindeki tüm sporcular aynı 

sistemi sadece 2. 3. ve 4. İstasyonlarda uygularlar. 

c)  Skeet. Beraberlikler, nizami düz bir çift plağın atıldığı 3. İstasyonda 

yapılan atışlarla bozulur; ilk çift atışta beraberlik bozulmadığı takdirde 

aynı istasyonda nizami ters çift atış yapılır. Eğer beraberlik halen 

bozulmadı ise sporcular 4. İstasyona geçer ve nizami düz bir çift atışı 

yaparlar. Halen devam eden beraberliklerde aynı istasyonda nizami 

ters çifte atış yapılır; Bu şekilde 5. İstasyona kadar devam edilir, 

beraberlik hala bozulmaz ise tekrar 3. İstasyona dönülür.  

9.17.3  Finallerin İcra Prosedürü 

Süre Aşama Prosedür 

a. 

15 dakika önce 

Yarı 

finalistlerin 

hazır  

bulunması 

Takım Kaptanları, sporcularının zamanında 

finaller poligonunda hazır olmalarını sağlarlar 

(Kural 9.17.2.1) 

b. 

10 dakika önce 

Plakların 

Gösterilmesi 

ve 

deneme atışı 

Hakem, yarı finalde sporculara ısınmaları, 

deneme atışı yapmaları ve icra edilen yarışmanın 

kurallarına göre plakları göstermek üzere izin 

verir. Jüri fişek ve ekipman kontrolü gerçekleştirir. 

c. 

5 dakika önce 

Tanıtım için 

Toplanma 

Yarı finaldeki altı (6) sporcu, Hakem ve Yetkili 

Jüri Üyesi poligonun ortasında, önceden 

belirlenen sunum noktasında toplanırlar. 

d. 

4 dakika önce 

Finalistlerin 

Tanıtımı 

Sunucu, sırt numarası sırasına göre, ilk yarı 

finalde sporcuları; isimlerini, müsabaka 

puanlarını, başlıca başarı bilgisini vererek tanıtır. 

Finalistler, (seyirciye göre) soldaki sporcudan 

başlayarak tanıtılır. Sunucu, ayrıca Hakemi ve 

Yetkili Jüri üyesini de tanıtır. 

e. Yarı Final İlk yarı final atışından bir (1) dakika önce Hakem, 



     Yayın 2013 (Üçüncü Baskı 01/2015)  

      Telif Hakkı: ISSF     -454- 

 

1 dakika önce Hazırlıkları sporculara atış yapacakları istasyona gitme 

komutu verir. 

f. 

00:00 dakika 

önce 

Yarı final 

Başlangıcı 

 

Hakem, BAŞLA komutu ile ilk sporcuya başlama 

komutu verir. Trap ve Double Trap atışlarındaki 

her sporcunun plağı ya da plaklarını istemeden 

önce 12 saniyesi vardır.  

Skeet atışında ise her bir istasyonda her bir 

finalistin istasyona girdikten sonra plağını istemek 

ve çift plağa atışını yapmak için 30 saniyesi 

vardır. 

g.  

Puan tablosu arası 

 

Trap ve Double Trap finallerinde, yarıfinalde tüm 

atıcılar 5 plağa ya da çift plağa atış yaptıktan 

sonra; madalya karşılaşmalarında tüm sporcular 

3 plağa ya da çift plağa atış yaptıktan sonra, 

puan tablosu araları verilir. Skeet finallerinde, tüm 

sporcular bir istasyondaki atışlarını 

tamamladıktan sonra, puan tablosu arası verilir.  

Televizyon yayıncıları bu duraklama sırasında 

mevcut skorları ve sıralamaları yayınlarlar. 

Sunucu, sporcular ve skorlar hakkında yorum 

yapar. 20 -25 saniye sonra hakem ilk sporcuya 

bir sonraki atışını yapmak üzere HAZIR (READY) 

komutunu verir. 

h.  

Aşamanın tamamlanması 

 

Yarı final sonunda, Yetkili Jüri üyesi derhal bir 

beraberlik olup olmadığını belirler. Eğer 

beraberlik yok ise, Yetkili Jüri üyesi derhal 

“SONUÇLAR NİHAİ” ( RESULTS ARE FİNAL) 

açıklamasını yapar. 2. ve 4. yeri ilgilendiren 

beraberlik olduğu takdirde, Yetkili Jüri üyesi, 

Hakeme, beraberlik bozulana kadar baraj atışları 

yapılması komutunu verir. Her iki yer için de 

beraberlik söz konusu ise, 4. Sıranın beraberliği 

ilk bozulmalıdır. Beraberliğin bozulmasını 

müteakip, Yetkili Jüri üyesi derhal, “SONUÇLAR 

NİHAİ” açıklamasını yapar. Yarı final sonunda, 

sunucu, elenen iki (2), bronz madalya mücadelesi 

verecek iki (2) ve altın madalya karşılaşması 

yapacak iki (2) sporcuyu ilan eder. 
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i.  

Madalya Karşılaşmalarının 

Başlaması 

İki (2), üç (3) dakikalık bir duraklamadan sonra 

madalya karşılaşmalarına başlanır. Bronz 

madalya karşılaşması ilk olarak yapılır. 

Duraklamadan sonra Hakem, Bronz madalya 

karşılaşmasına katılacak sporcuları tanıtılmak 

üzere poligona davet eder. Madalya 

karşılaşmalarından önce, plak GÖSTERİLMEZ 

ve deneme atışı YAPILMAZ. Başlama sırası sırt 

numaralarına göre belirlenir. Madalya 

karşılaşmalarının sonundaki beraberlikler baraj 

atışları ile bozulur. (Bakınız baraj atışları yöntemi) 

j.  

Bronz Madalya 

Karşılaşması Anonsu 

Sporcuların poligona çağrılmasını müteakip 

sunucu, bronz madalya karşılaşmasında atış 

yapacak olan sporcuları tanıtır. 

k.  

Bronz Madalya Karşılaşması 

Sporcuların tanıtılmasından sonra Hakem, 

sporculara istasyonlara gitme komutu verir. Bir 

(1) dakika sonra Hakem ilk sporcuya “BAŞLA” 

(START) komutu verir. Karşılaşma yukarıda 

belirtilen yöntemlere uygun olarak bronz 

madalyanın sahibi belirlene kadar sürer. 

Karşılaşma sonunda beraberlik olur ise, baraj 

yöntemleri derhal işleme konur. 

l.  

Altın Madalya  

Karşılaşmasının Anonsu 

Bronz madalya karşılaşması sonrasında sunucu, 

bronz madalya sahibi ile 4. Sıradaki sporcuyu 

anons eder ve Altın Madalya karşılaşmasında 

mücadele edecek olan sporcuları tanıtır. 

m.  

Altın Madalya Karşılaşması 

Altın madalya karşılaşmasına katılacak olan 

sporcuların tanıtımı bitiminde, Hakem, sporculara 

istasyonlara gitme komutu verir. Bir (1) dakika 

sonra Hakem ilk sporcuya “BAŞLA” (START) 

komutu verir. Karşılaşma yukarıda belirtilen 

yöntemlere uygun olarak altın ve gümüş 

madalyaların sahipleri belirlene kadar sürer. 

Karşılaşma sonunda beraberlik olur ise, baraj 

atışı yöntemleri derhal işleme konur. 

n.  

Madalya Karşılaşmalarının 

Sonuçlandırılmasından Sonra 

Yetkili Jüri üyesinin “SONUÇLAR NİHAİ” 

açıklamasını müteakip, sunucu madalya 

sahiplerini derhal aşağıdaki şekilde anons eder; 

“ALTIN MADALYANIN SAHİBİ, ÜLKESİ, İSMİ” 

“GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ, ÜLKESİ, İSMİ” 

“BRONZ MADALYANIN SAHİBİ, ÜLKESİ, İSMİ” 
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9.17.4 Yivsiz Tüfek veya Fişeklerin Arızaları 

a)  Hakem, tüfek ya da fişek arızasının ya da probleminin atıcının hatası 

olmadığı kanısına varır ise; sporcuya, tüfeğinin tamiri ya da 

değiştirilmesi ya da fişeğin yenilenmesi için üç (3) dakikadan fazla 

olmamak üzere süre verir. Bu sorun üç (3) dakika içinde giderilemez 

ise sporcu çekilir; 

b)  Sorun giderildikten ya da sporcu çekildikten sonra final atışları devam 

eder. Çekilen sporcunun final sonucu, sorunun meydana çıktığı 

noktaya kadar vurduğu toplam plak sayısına göre belirlenir; 

c)  Final ve final sonrası olası baraj atışlarındaki herhangi bir aşamada, 

arızasını giderip gidermediğine bakılmaksızın, sporcuya azami iki (2) 

arıza hakkı verilmiştir; 

d)  Bundan sonra, nizami plağa atış yaparken oluşacak bir arıza, atış 

yapmayı denemiş ya da denememiş olması dikkate alınmadan 

“MANKE” olarak değerlendirilecektir. 

 

9.17.5 FİNALLER ESNASINDA İTİRAZLAR 

a)  Bir sporcunun, Hakemin VURUŞ, MANKE, GEÇERSİZ, ya da GAYRİ 

NİZAMİ plaklarla ilgili kararına itirazı var ise, sonraki sporcular atış 

yapmadan önce derhal kolunu kaldırarak itiraz etmesi ve sesle 

“İTİRAZ” (PROTEST) demesi gerekir. 

b)  Bunun üzerine Hakem, kısa süreli olarak atışı durdurarak yardımcı 

hakemlerin fikirlerini alır ve kararını verir. 

c)  Sporcu ya da antrenörün diğer her türlü itirazı Final İtiraz Jürisi 

tarafından derhal sonuca bağlanır (9.17.2.6). Final İtiraz Jürisinin 

kararı nihai olup temyiz edilemez. 

d)  Finallerde, VURUŞ, MANKE, GEÇERSİZ ya da GAYRİ NİZAMİ plaklar 

dışındaki herhangi bir itiraz başvurusu haksız bulunduğunda, vurulan 

ilk iki (2) plaktan iki (2) ceza puanı kesilir. 

e)  Final itirazları için para ödenmez. 
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9.18. ÇİZİM VE TABLOLAR 

9.18.1 Trap yatay açılar 
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9.18.2 Double Trap Yatay Açılar 
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9.18.3 TRAP AYAR TABLOLARI (I – IX) 

Tablo I 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

25 derece sağa 

5 derece sola 

35 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

45 derece sağa 

10 derece sağa 

35 derece sola 

2.50 m 

1.80 m 

3.00 m 

 

3 

7 

8 

9 

35 derece sağa 

5 derece sola 

45 derece sola 

3.00 m 

1.50 m 

1.60 m 

 

4 

10 

11 

12 

40 derece sağa 

0 derece 

25 derece sola 

1.50 m 

3.00 m 

2.60 m 

 

5 

13 

14 

15 

20 derece sağa 

5 derece sağa 

35 derece sola 

2.40 m 

1.90 m 

3.00 m 

 

 

Tablo II 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği  

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

25 derece sağa 

5 derece sola 

35 derece sola 

3.00 m 

1.80 m 

2.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

40 derece sağa 

0 derece 

45 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

1.60 m 

 

3 

7 

8 

9 

45 derece sağa 

0 derece 

40 derece sola 

1.50 m 

2.80 m 

2.00 m 

 

4 

10 

11 

12 

15 derece sağa 

5 derece sağa 

35 derece sola 

1.50 m 

2.00 m 

1.80 m 

 

5 

13 

14 

15 

35 derece sağa 

5 derece sola 

40 derece sola 

1.80 m 

1.50 m 

3.00 m 
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Tablo III 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

30 derece sağa 

0 derece 

35 derece sola 

2.50 m 

2.80 m 

3.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

45 derece sağa 

5 derece sola 

40 derece sola 

1.50 m 

2.50 m 

1.70 m 

 

3 

7 

8 

9 

30 derece sağa 

5 derece sağa 

45 derece sola 

2.80 m 

3.00 m 

1.50 m 

 

4 

10 

11 

12 

45 derece sağa 

0 derece 

40 derece sola 

2.30 m 

3.00 m 

1.60 m 

 

5 

13 

14 

15 

30 derece sağa 

0 derece 

35 derece sola 

2.00 m 

1.50 m 

2.20 m 

 

 

Tablo IV 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 1 40 derece sağa 3.00 m 76 m +/- 1 m  

 2 

3 

10 derece sağa 

30 derece sola 

1.50 m 

2.20 m 

  

2 

4 

5 

6 

30 derece sağa 

10 derece sola 

35 derece sola 

1.60 m 

3.00 m 

2.00 m 

 

3 

7 

8 

9 

45 derece sağa 

0 derece 

20 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 

 

4 

10 

11 

12 

30  derece sağa 

5 derece sola 

45 derece sola 

1.50 m 

2.00 m 

2.80 m 

 

5 

13 

14 

15 

35 derece sağa 

0 derece  

30 derece sola 

2.50 m 

1.60 m 

3.00 m 
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Tablo V 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

45 derece sağa 

0 derece 

15 derece sola 

1.60 m 

3.00 m 

2.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

40 derece sağa 

10 derece sola 

45 derece sola 

2.80 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

3 

7 

8 

9 

35 derece sağa 

5 derece sola 

40 derece sola 

3.00 m 

1.80 m 

1.50 m 

 

4 

10 

11 

12 

35 derece sağa 

0 derece  

30 derece sola 

1.80 m 

1.60 m 

3.00 m 

 

5 

13 

14 

15 

30 derece sağa 

10 derece sağa 

15 derece sola 

2.00 m 

2.40 m 

1.80 m 

 

Tablo VI 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

40 derece sağa 

0 derece 

35 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 
76 m +/- 1 m 

 

2 4 35 derece sağa 2.50 m  

 5 

6 

10 derece sağa 

35 derece sola 

1.50 m 

2.00 m 

  

3 

7 

8 

9 

35 derece sağa 

5 derece sola 

40 derece sola 

2.00 m 

1.50 m 

3.00 m 

 

4 

10 

11 

12 

45 derece sağa 

10 derece sola 

25 derece sola 

1.50 m 

3.00 m 

2.60 m 

 

5 

13 

14 

15 

25 derece sağa 

5 derece sağa 

45 derece sola 

2.40 m 

1.50 m 

2.00 m 
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Tablo VII 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

35 derece sağa 

5 derece sola 

20 derece sola 

2.20 m 

3.00 m 

3.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

40 derece sağa 

0 derece 

45 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

2.80 m 

 

3 

7 

8 

9 

40 derece sağa 

0 derece 

40 derece sola 

3.00 m 

2.00 m 

2.20 m 

 

4 

10 

11 

12 

45 derece sağa 

5 derece sağa 

35 derece sola 

1.50 m 

2.00 m 

1.80 m 

 

5 

13 

14 

15 

20 derece sağa 

5 derece sola 

45 derece sola 

1.80 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

Tablo VIII 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

25 derece sağa 

5 derece sağa 

20 derece sola 

3.00 m 

1.50 m 

2.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

40 derece sağa 

0 derece 

45 derece sola 

1.50 m 

3.00 m 

2.80 m 

 

3 7 35 derece sağa 3.00 m  

 8 

9 

5 derece sola 

45 derece sola 

2.50 m 

2.00 m 

  

4 

10 

11 

12 

45 derece sağa 

0 derece 

30 derece sola 

1.80 m 

1.50 m 

3.00 m 

 

5 

13 

14 

15 

30 derece sağa 

10 derece sağa 

15 derece sola 

2.00 m 

3.00 m 

2.20 m 
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Tablo IX 

Grup 
Makine 

Numarası 
Makinelerden atış yönü 

Yerden 10m 
yükseklikte 

fırlatış 
yüksekliği 

Bütün makineler için 
fırlatış mesafesi 

Notlar 

1 

1 

2 

3 

40 derece sağa 

0 derece 

20 derece sola 

3.00 m 

1.80 m 

3.00 m 

76 m +/- 1 m 

 

2 

4 

5 

6 

15 derece sağa 

10 derece sola 

35 derece sola 

3.00 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

3 

7 

8 

9 

45 derece sağa 

0 derece 

30 derece sola 

1.60 m 

2.80 m 

3.00 m 

 

4 

10 

11 

12 

30 derece sağa 

5 derece sola 

15 derece sola 

2.00 m 

2.00 m 

3.00 m 

 

5 

13 

14 

15 

35 derece sağa 

0 derece 

45 derece sola 

2.90 m 

1.60 m 

2.20 m 
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9.19 İNDEKS 

Açık İhlaller 9.16.4.1 

Antreman 9.6.2 

Antreman – Gayri Resmi 9.6.2.2 

Antreman – Müsabaka Öncesi Resmi Antreman 9.6.2.1 

Arızalar 9.11 

Arızalar – Arıza Beyan Edilince Yapılacaklar 9.11.2 

Arızalar – Arıza Durumunda Prosedür 9.11.4 

Arızalar – İzin Verilen Arıza Sayısı 9.11.2 

Arızalar – Sporcunun İzleyeceği Prosedür 9.11.4.1 

Arızalar – Tanım 9.11.1 

Arızalı Tüfekler 9.11.6 

Atış Ceketleri – Yüksek Görünürlük - Emniyet 9.2.1 

Atış Programları 9.10.1 

Atış Sırası 9.10.4.5 

Atış ve Deneme Atışı 9.2.4 

Avantaj – Resmi Antremanda 9.6.2.2 

Baraj Atışları 9.15.4 

Baraj Atışları – Double Trap 9.15.5.3 

Baraj Atışları – Emniyet 9.15.5.1 

Baraj Atışları – Finaller Esnasında 9.15.4.3 

Baraj Atışları – Finallerden Önce 9.15.4.2 

Baraj Atışları – Genel 9.15.4 

Baraj Atışları – Prosedürler 9.15.5 

Baraj Atışları – Skeet 9.15.5.4 

Baraj Atışları – Sporcu Hazırlık Süresi 9.15.4.4 

Baraj Atışları – Trap 9.15.5.2 

Baş Hakem 9.5.4 

Baş Hakem - Görevler 9.5.4.2 

Beraberlikler – Finaller Öncesi 9.15.1.1 

Beraberlikler – Finallerde (Kural 7.17.2.7) 9.15.4.3 

Beraberlikler – Finalli Müsabakalarda 9.15.1 

Beraberlikler – Finalsiz – 7. Sıra ve altı 9.15.2.4 

Beraberlikler – Finalsiz – İlk 6 Sıra 9.15.2.3 

Beraberlikler – Finalsiz – Tam Puanlı Beraberlikler 9.15.2.2 

Beraberlikler – Finalsiz Müsabakalarda 9.15.2 

Beraberlikler – Takım Beraberlikleri 9.15.3 

Beraberlikler – Tek bir Sıralama için 4 veya daha fazla Sporcu 9.15.2.3 

Beraberlikler ve Baraj atışları 9.15 

Bireysel Beraberlikler – Finalsiz Müsabakalarda 9.15.2 
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Bireysel Sonuçlar 9.14.4 

Davranış Kuralları – Sporcular ve Görevliler 9.12 

Deneme Atışı – Atışlar ve Deneme Atışları 9.2.5 

Diskalifiye - Finallerde 9.16.7 

Diskalifiye (Kırmızı Kart) 9.16.6 

Double Trap – “Geçersiz” (No Target) Plaklar – Çift Plak 9.8.8 

Double Trap – “Geçersiz” Plaklar – Hakemin Sorumluluğu 9.8.8.1 

Double Trap – “Geçersiz” Plaklar – Sporcu Atış yapmadığında 9.8.8.3 

Double Trap – “Geçersiz” Plaklar – Sporcu Atış Yaptığı Halde 9.8.8.2 

Double Trap – Baraj Atışı Ayarlamaları (Kural 7.15.3) 9.8.6.2 

Double Trap – Deneme Plakları 9.8.6.1 

Double Trap – Duraklama – Plak Görülmesi 9.8.4 

Double Trap – Eşzamanlı Fırlatma 9.11.1 

Double Trap – Finaller Ayarlamaları 9.17.2.6 

Double Trap – Hazırlanma Süre Sınırlaması – İlave Zaman 9.8.3 

Double Trap – Jüri Kontrolü 9.8.6 

Double Trap – Gayri Nizami Uçuş Yolu 9.8.6.3 

Double Trap – MANKE (LOST) Plaklar 9.8.8.4 

Double Trap – Metod 9.8.2 

Double Trap – Müsabaka Kuralları 9.8 

Double Trap – Plak Fırlatma Makinesi Ayarları 9.8.5 

Double Trap – Plak Mesafesi, Açısı ve Yüksekliği 9.8.5 

Double Trap – Poligon (Ayrı Poligon) Şekil (Kural 6.4.20.2.4) 9.1.5 

Double Trap – Reddedilen Çift Plak 9.8.7 

Double Trap – Reddedilen Plak – Sporcunun Prosedürü 9.8.7 

Double Trap – Seri İcrası 9.8.1 

Double Trap – Yatay Açılar 9.18.2 

DUR (STOP) Komutu 9.2.5 

Duraklamalar 9.8.4 

Ekipman Kontrolü 9.4.1 

Ekipman Kontrolü – Bir Kez Kontrol 9.9.3.12.2 

Ekipman Kontrolü - Cezalar 9.9.3.12.2 

Elektronik Puan Tabloları 9.14.3.1 

Elektronik Puan Tabloları – Puan Tablosu Arızası 9.14.3.3 

Emniyet 9.1 

Emniyet – DUR (STOP) Komutu 9.2.5 

Emniyet Bayrağı 9.2.2 

Erkekler Yarışmaları 9.1.4 

Finaller – Arızalı Tüfek 9.17.4 

Finaller – Atış Sırası 9.17.2.6 
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Finaller – Başlama Zamanı 9.17.2.2 

Finaller – Double Trap 9.17.2.6 

Finaller – Finaller İcra Prosedürleri 9.17.3 

Finaller – Geç Kalan veya Namevcut Sporcu 9.16.5.3 

Finaller – Genel Prosedürler 9.17.2 

Finaller - Görevliler 9.17.2.5 

Finaller – Her Yarışmadaki Finalist Sayısı 9.17.1 

Finaller – İtirazlar 9.17.5 

Finaller – Poligon Ekipman Arızaları 9.5.5.3 

Finaller – Poligon Ekipmanı 9.17.2.4 

Finaller – Poligon Komutları 9.17.3 

Finaller – Poligonda Hazır Bulunma 9.17.2.1 

Finaller - Skeet 9.17.2.6 

Finaller – Tamamlanmayan Finalde Sıralama Prosedürü 9.16.5.2 

Finaller – Tamamlanmayan Finallerin İptali 9.16.5.2 

Finaller – Test Atışı 9.17.2.3 

Finaller - Trap 9.17.2.6 

Finaller – Tüfek veya Mühimmat Arızası 9.17.4 

Finaller – Yivsiz Tüfek yarışmaları 9.17.2.6 

Finaller Müsabaka Prosedürleri 9.17.2.6 

Fişek Denetimi 9.4.3.2 

Fişek Özellikleri 9.4.3.1 

Gayri Nizami Plak 9.13.1 

Geçersiz (No Target) 9.13.6 

Geri Sayım Kuralı - Finaller öncesi 9.15.1.1 

Göz Koruma 9.2.7 

Hakem Kararı ile Uyuşmazlık 9.16.8.2 

Hakemler 9.5.5 

Hakemler 9.5.5 

Hakemler – Görevleri ve Fonksiyonları 9.5.5.2 

İtirazlar – Hakeme İtiraz 9.16.8.1 

İtirazlar – Süre Sınırlaması 9.16.9.2 

İtirazlar – Takım Görevlisinin Yapacakları 9.16.8.1 

İtirazlar ve Temyizler 9.16.10 

İtirazlar ve Temyizler – Final Jürisi Kararı Dışında 9.16.10.1 

İtirazlar ve Temyizler – Süre Sınırlaması 9.16.10.2 
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10.1 GENEL 

10.1.1 Bu kurallar ISSF teknik kurallarının bir parçası olup, tüm 50m ve 10m 

Koşan Hedef yarışmalarında geçerlidir. 

10.1.2 Tüm sporcular, takım kaptanları ve görevliler ISSF kurallarını bilmeli ve bu 

kuralların uygulanmasını sağlamalıdır. ISSF kurallarına uymak her 

sporcunun kendi sorumluluğudur. 

10.1.3  Eğer bir kural sağ elini kullanarak atış yapan sporcular için geçerliyse, bu 

kuralın tersi de sol elini kullanan sporcular için geçerlidir. 

10.1.4  Bir kural özellikle erkekler veya kadınlar yarışması için geçerli olarak 

belirtilmedikçe, her ikisi için de aynı şekilde geçerli olacaktır. 

10.2 EMNİYET 

 EMNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR 

 ISSF Emniyet Kuralları; Genel Teknik Kurallar, Kural 6.2’dedir. 

10.3 POLİGON VE HEDEF STANDARTLARI 

 Hedef ve Hedef Standartları Genel Teknik Kurallar, Kural 6.3’de 

bulunmaktadır. Poligonların ve diğer tesislerin gereksinimleri Genel Teknik 

Kurallar, Kural 6.4’te bulunmaktadır. 

10.4 50M VE 10M TÜFEK STANDARTLARI 

 KOŞAN HEDEF TÜFEK ÖZELLİKLERİ TABLOSU’na (10.13) bakınız. 

 Aşağıdaki standartları sağlayan tüm tüfekler kullanılabilir: 

10.4.1 Tüfeğin nişangahla birlikte ağırlığı 5.5 kg.’ı geçmemelidir. 

10.4.2 Ayarlanabilir dipçik tabanına izin verilmiştir. Dipçik tabanının eğimi (pozitif 

veya negatif) 20mm’lik bir derinliği ve yüksekliği geçmemelidir. Dipçik 

tabanı uzunluğu 150mm’den fazla olmamalıdır. Dipçik tabanının derinlik 

veya yükseklik ölçümü namlu merkez hattına dik açılarla yapılacaktır. 

Dipçik tabanının en alt noktası, en aşağı pozisyonda tüfek namlu merkez 

hattından 200mm’den fazla aşağıda olmayacaktır (Tabloya bakınız). 

10.4.3 Nişangâhlar 

 Dürbünün merkez hattının, namlu merkez hattı üzerindeki yüksekliği 

75mm’den fazla olmayacaktır. 

10.4.3.1 50m Tüfekler. Her tür nişangâha izin verilmiştir. 

10.4.3.2 10m Tüfekler. Her tür nişangâha izin verilmiştir, ancak optik nişangâhlar 

azami dört büyütmeli (4x) ve ayarlanamaz olmalıdır (tolerans: + 0.4x). 

Büyütme gücü kontrolü mekanik ve optik cihazlarla yapılacaktır. 

10.4.3.3 Nişangâhın mekanik veya optik olarak hasar görüp kullanılamaz durumda 

olması durumu hariç, Yavaş Geçiş ve Hızlı Geçiş arasında değiştirilemez. 

Yarışma esnasında atışı geciktirmemesi kaydıyla nişangâh ayarlarına izin 

verilmiştir. 
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10.4.3.4 Namlu Ağırlıkları. Sadece namlunun merkezinden 60mm yarıçapa kadar 

olan namlu ağırlıklarına izin verilmiştir ve Ekipman Kontrolünden sonra 

eklenip çıkartılamazlar. Üzerlerinde ekipman kontrol mühürü bulunmalıdır. 

10.4.3.5 Her Yarışma için Bir Tüfek. Herhangi bir yarışmada, yavaş ve hızlı 

geçişler için nişangah, ağırlıklar ve tetik sistemi dâhil aynı tüfek 

kullanılmalıdır. 

10.4.3.6 50m Tüfekler için Özel Standartlar 

a)  Tetik ağırlığı 500gr.dan az olmamalıdır. 

b)  Tetik Ağırlığı namlu dik pozisyondayken ölçülmelidir. 

c)  Kapalı dipçiğin arkasından tüfek boşken sistemin en ucuna kadar 

mesafe, uzatmalar dahil (namlunun parçası veya değil), 1000 mm’yi 

geçmemelidir; ve 

d)  Sadece 5.6mm (22”) kalibreli Uzun Tüfek mühimmatına izin verilmiştir.  

10.4.4 10m Tüfekler için Özel Standartlar 

a)  Tetik ağırlığı limitsizdir; 

b)  Kurmalı tetik kullanılamaz; 

c)  Mekanizmanın arkasından sistemin en ucuna kadar mesafe, 

uzatmalar dahil (namlunun parçası veya değil), 1000 mm’yi 

geçmemelidir; ve 

d)  Herhangi bir tipte, kurşun veya diğer yumuşak materyalden yapılmış, 

4.5mm (.177”) kalibreli mermilere izin verilmiştir. 

10.4.5 Müsabaka Öncesi ve Sonrası Ekipman Kontrolü 

10.4.5.1 Sporcular kullandıkları tüm ekipman parçalarının bu kurallara uygun 

olduğundan emin olmak zorundadır. Ekipman Kontrol Bölümü, Resmi 

Antreman günüyle başlayacak ve Koşan Hedef müsabakalarının son 

gününe kadar devam edecek şekilde, incelemeler için açık olmalıdır. 

Sporcular, istedikleri takdirde, ekipmanlarını bu kurallara uygun 

olduğundan emin olmak için müsabakalardan önce Ekipman Kontrol 

incelemesine getirmeleri için teşvik edilmektedir.  

10.4.5.2 Kurallara uygun olduklarından emin olmak için rastgele müsabaka sonrası 

kontrolleri tüm ekipmana uygulanacaktır. (6.7.7 ve 6.7.9) 
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10.5 KIYAFET DÜZENLEMELERİ 

10.5.1  İşaret Bandı 

10.5.1.1 Poligon Görevlisi veya Jüri Üyesinin tüfek kundağının pozisyonunu 

görmesine yardımcı olmak için ISSF Resmi İşaret Bandı takılmalıdır. 

a)  İşaret Bandı ISSF’den temin edilenle aynı olmalıdır; 

b)  İşaret Bandı 250 mm uzunluğunda, 30 mm genişliğinde, sarı renk, 

siyah bordür ve üzerinde ISSF logosu olmalıdır; ve 

c)  Dış giysinin sağ tarafında kalıcı olarak yapıştırılmış olmalıdır.  

10.5.1.2 İşaret bandı yerinin doğruluğu aşağıdaki şekilde kontrol edilir: 

a)  Dış giysinin tüm cepleri boş olmalıdır; 

b)  Sporcu, tetik kolunu, omuzlarını kaldırmadan, dirseğinden yukarı 

bakan kapalı bir açı oluşturarak kıvırıp vücuduna dayar; 

c)  İşaret bandı, dirseğin tam altında yatay şekilde kalıcı olarak takılır 

(bkz. çizim); 

d)  İşaret Bandı, müsabakadan önce Ekipman Kontrol tarafından 

incelenmeli ve bir mühür veya damga ile işaretlenmelidir. 

 

10.6 MÜSABAKA GÖREVLİLERİ 

10.6.1 Poligon Amirinin Görevleri ve Fonksiyonları 

 Belirli bir poligondaki her yarışma için bir Poligon Amiri atanmalıdır. 

Poligon Amiri: 

a)  Poligon Görevlilerinin ve poligon personelinin amiridir ve atıcılık 

yarışmasının doğru icrasından ve merkezi kontrol kullanılıyorsa tüm 

poligon komutlarını vermekten sorumludur; 

b)  Tüm poligon personelinin Jüri ile işbirliği içinde olduğundan emin 

olmaktan sorumludur; 

c)  Diğer Poligon Görevlilerinin çözemediği sorunları çözmekle 

yükümlüdür; 

d)  Poligonda ortaya çıkan herhangi bir ekipman arızasının hızla 

düzeltilmesinden ve poligonun çalışması için gerekli uzmanların ve 

materyalin mevcut bulunmasından sorumludur. Bir tamirat servisi 

uzmanı her zaman Poligon Amirinin emrinde hazır bulunmalıdır. 

Tamirat servisinin kabiliyetini aşan durumlarda ilave önlemler 

alınmalıdır; 

e)  Sınıflandırma Baş Görevlisi ile işbirliği içinde tüm hedeflerin etkili ve 

hızlı puanlanmasından sorumludur; ve 

f)  Gerekirse, Poligon Amiri, atış noktalarının tahsisi için yapılacak kura 

çekimine katılır. 
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10.6.2 Poligon Amiri Yardımcısının Görev ve Fonksiyonları 

 Eğer müsabaka birden fazla poligonda yapılıyorsa, bir Poligon Amiri 

Yardımcısı atanmalıdır. Aynı zamanda Poligon Amirinin yokluğunda onun 

yerini alacaktır. 

10.6.3 Poligon Görevlisinin Görev ve Fonksiyonları 

 Poligon Görevlileri belirli bir poligonda düzgün işleyişi sağlamak 

maksadıyla Poligon Amirine karşı sorumludur. Jüri ile yakın çalışırlar. 

Poligon Görevlisi: 

a)  Sporcuları çağırır ve serilerin ilk sonuçlarını anons eder; 

b)  Sporcuların isimleri ve sırt numaralarını; başlama listesi, poligon kaydı 

ve küçük puan tablosuna uygun olduklarından emin olmak için kontrol 

eder. Bu kontrol, mümkünse Hazırlık Süresinin başlamasından önce 

tamamlanmalıdır; 

c)  Gerekli müsabaka komutlarını verir; 

d)  Sürekli olarak HAZIR ve ATIŞ Pozisyonlarını kontrol eder; 

e)  Kayıtçının (kağıt hedefler kullanıldığında) ve diğer poligon 

görevlilerinin koordineli çalışmasından sorumludur; 

f)  Hedeflerin düzgün çalıştığını denetler; 

g)  İtirazları alır ve bir Jüri Üyesine iletir; ve 

h)  Kayıtçının puan kartına; tüm rahatsız etme olaylarını, disiplin 

işlemlerini, arızaları, ilave deneme atışlarını, tekrarları vs. kaydeder. 

10.6.4 Kayıtçının Görev ve Fonksiyonları – Kağıt Hedefler 

a)  Skor kartı ve atış sıralama listesinin üzerindeki sporcunun adı, sırt 

numarası, poligon numarası, ülke adı kısaltması bilgilerinin 

uyuştuğundan emin olmak için kontrol eder,  

b)  Puanı kaydeder ve TV monitörü kullanılıyorsa bununla karşılaştırır. 

c)   Puan kartı üzerindeki girdiler, Sınıflandırma Ofisinin sağa veya sola 

koşan hedeflerdeki atışları tespit edebileceği şekilde olmalıdır. 

 

10.6.5 Koşan Hedef Atış Yolu Görevlisi Görev ve Fonksiyonları 

a)  Atış Yolu Görevlisi, sporcunun hazır olduğunu ve “HAZIR” (READY) 

komutunu duyduğunu gözleyebileceği bir konumda olmalıdır; 

b)   Atış yolu görevlisi; her atıştan sonra, puan tutma sistemini 

gözlemleyebilmeli, atış değerini ve aynı zamanda hedef için başlama 

sinyalini görebilmelidir; 

c)  Atış yolu görevlisi; başlatma ve durdurma düğmelerini çalıştırır ve 

koşan hedef için yavaştan hızlıya doğru değişikliği yapar; ve 
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d)  Karışık koşan hedef yarışmalarında elektronik hedef değişikliği imkanı 

yoksa, Jüri tarafından onaylanan bir plan dâhilinde gerekli hız 

değişikliğini uygulamalıdır.  

10.6.6  Çukur Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları – Kâğıt Hedefler  

 Çukur görevlisi ve yardımcısı, poligonun müsabaka süresince kullanılan 

her iki tarafında yerleşmiş olmalıdır. Çukur Görevlisi aşağıda 

belirtilenlerden sorumludur: 

a)  Doğru hedeflerin çerçeveye belirlenmiş sıraya göre takılmış 

olduğundan emin olmak; 

b)  50m yarım hedeflerini ya da onarım merkezlerini doğru olarak 

konumlandırmak, mermi deliklerini doğru şekilde kapatmak, puan 

gösterme ritmini ayarlamak, vb; 

c)  Hedefleri her bir koşusundan sonra incelemek ve atış değerinin ve 

yerinin doğru olarak işaret edildiğinden emin olmak; 

d)  Her bir koşudan önce hedefin doğru yöne baktığından emin olmak;  

e)  Puan halkasına yakın olan mermi deliklerinin atış değeri için, bir alttaki 

değeri kabul etmek; 

f)  Her aşamanın sonunda; hedefleri çerçeveden çıkarmak ve güvenli bir 

kutuya koymak, değerlendirme ofisine götürülmek üzere bekletmek; 

g)  Hedef taşıyıcılar, en geç her ikinci sporcu atışı bitirdikten sonra 

hedefleri ve raporları, Sınıflandırma Ofisine iletmelidir; 

h)  50m hedeflerinde deneme atışlarını siyah yama (peç) ile kapatmak; 

i)  Her seri 4 deneme atışı ile başlar. Eğer sporcu deneme atışı yapmaz 

ise, siyah yamalar değer halkaların dışında uygun olan hedeflere 

yapıştırılmış olmalıdır; ve 

j)  50m hedefleri üzerindeki müsabaka atış delikleri şeffaf yamalar ile 

kapatılmalıdır. Değerlendirme halkasına yakın olan atış deliklerinin 

sadece dıştaki bölümü, Sınıflandırma Ofisine puanlamada yardımcı 

olmak maksadıyla kapatılmalıdır. Her hedef üzerindeki son atış 

kapatılmadan bırakılmalıdır; 

10.6.7 10m Yarışmaları için Özel Kurallar 

 Kullanılan sisteme bağlı olarak; eğer yeterli güvenlik perdesi varsa, hedef 

değişiklikleri bir çukur poligon görevlisi ve yardımcısı ile yapılabilir. Çukur 

poligon görevlisi veya onun yardımcısı, hedeflerin standart ritim ile 

değişikliğinden sorumludur. 

10.6.8 Teknik Görevliler – Elektronik Puanlama Hedefleri (EST) 

 Teknik Görevliler, Resmi Sonuç Sağlayıcı tarafından EST sistemlerinin 

çalıştırılması ve bakımı için görevlendirilebilirler. Teknik Görevliler, Poligon 

Görevlilerine ve Jüri Üyelerine tavsiyede bulunabilirler ancak bu 

kurallarının uygulanmasına ilişkin karar alamazlar.  
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10.7 ATIŞ YARIŞMASI PROSEDÜRLERİ VE MÜSABAKA KURALLARI 

10.7.1 Pozisyonlar 

10.7.1.1 Hedefin herhangi bir parçası açıklıktan görününceye kadar, sporcu tüfeği 

her iki eliyle, dipçik tabanının alt ucu atış yeleği üzerindeki işaretin 

üzerinde veya altında olacak şekilde tutarak, HAZIR pozisyonunda 

beklemelidir. Sporcu HAZIR pozisyonundayken, işaret, Jüri Üyesi veya 

Poligon Görevlisi, tarafından görülebilmelidir. 

10.7.1.2 Atış Pozisyonu desteksiz olarak ayakta durmaktır. Tüfek dipçik tabanı 

omuza dayanmalı (sağ üst göğüs hizası) ve sadece iki elle 

desteklenmelidir. Sol kol (solak sporcu için sağ kol) kalçaya veya göğse 

yaslanmamalıdır. Sporcu, sıradan, masadan, veya duvardan hiçbir şekilde 

destek almadığı açıkça görülecek şekilde pozisyon almalıdır. Kayış 

kullanımı yasaktır. 

10.7.1.3 Geçiş (Run), hedefin açıklıktan göründüğü zamandır. Geçiş zamanı 

hedefin ön taraf kenarının göründüğü an başlar ve hedefin ön taraf kenarı 

karşı duvara ulaştığı an sona erer. 

10.7.2 50m ve 10m Yarışmaları – Programlar 

10.7.2.1 50m ve 10m, 30 + 30 atış (Erkekler ve Genç Erkekler) 

a)  4 deneme atışı ve 30 atış yavaş geçiş, her biri 5.0 saniye içerisinde 

(+0.2 sn); ve 

b)  4 deneme atışı ve 30 atış hızlı geçiş, her biri 2.5 saniye içerisinde (+0.1 

sn); 

10.7.2.2 10m, 20 + 20 atış (Kadınlar ve Genç Kadınlar) 

a)  4 deneme atışı ve 20 atış yavaş geçiş, her biri 5.0 saniye içerisinde 

(+0.2 sn); ve 

b)  4 deneme atışı ve 20 atış hızlı geçiş, her biri 2.5 saniye içerisinde (+0.1 

sn); 

10.7.2.3 50m ve 10m, 40 atış Karışık Geçiş (Erkekler ve Genç Erkekler) 

a)  Yarışmada iki (2) seri halinde, dört (4) deneme atışı (her iki taraftan bir 

(1) yavaş, bir (1) hızlı) ve 20 karışık geçiş atışı yapılır; ve 

b)  Her karışık geçiş yarışmasında her iki taraftan 10 yavaş ve 10 hızlı 

geçiş yapılmalı, sporcu iki her taraftan ve her iki hızda eşit sayıda atış 

yapacak şekilde, ayarlanmış olmalıdır. Geçişler sporcunun bir sonraki 

atışın hızlı veya yavaş olacağını tahmin edemeyeceği şekilde 

karıştırılmış olmalıdır. Aynı hızda beş (5)’ten fazla geçiş peş peşe 

yapılmamalıdır (sağdan ve soldan). 

10.7.2.4 10m, 40 atış Karışık Geçiş (Kadınlar ve Genç Kadınlar). 
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10.7.2.5 Tüm yarışmalar, müsabakaya katılım sayısına bağlı olarak bir (1) veya (2) 

günde yapılmalıdır. Eğer yarışma iki (2) günde yapılırsa, her gün bir (1) 

tam seri yapılmalıdır. 

10.7.3 Müsabaka Kuralları 

10.7.3.1 Müsabaka başlamadan önce, ilk sporcuya yapılacak yarışma için bir tam 

seri kuru tetik imkânı verilmelidir. Eğer ilk sporcu tam seri kuru tetik 

yapmak istemezse, tam seri yapılmasına hala ihtiyaç vardır. 

10.7.3.2 ISSF Şampiyonalarında, , ilk sporcunun kuru tetik serisini müsabaka 

şartlarında yapabilmesi için, Organizasyon Komitesi müsabaka gününü bir 

test sporcusunun (müsabakada olmayan bir kişi) resmi başlangıç 

zamanında yapacağı bir tam seri ile açmalıdır. 

10.7.3.3 Sadece bir sonraki sporcu, atış hattında özel olarak işaretlenmiş bir 

noktadan, kuru tetik yapabilir (Kural 6.4.15’e bakınız). 

10.7.3.4 Müsabaka serileri her zaman bir sağdan sola geçişle başlar. Her bir 

geçişte sadece bir (1) atış yapılabilir. 

10.7.3.5 Atışların Gösterilmesi 

a)  Vuruşların puanını ve yerini göstermek için farklı yöntemler 

kullanılabilir. Kullanılan yöntem sporcunun atışın puanı ve yeri 

konusunda emin olmasını sağlamalıdır; 

b)  Puanları ve vuruş yerlerini gösteren televizyon veya benzer izleme 

cihazları her müsabakada kullanılabilir ve ISSF Şampiyonalarında 

kullanımları zorunludur; 

c)  Sporcu televizyon monitörünü kullanmak zorunda değildir. 

Kullanmazsa, puan ve vuruş noktalarının gösterilmesi için alternatif 

metodu kabul etmek zorundadır; ve 

d)  Eğer sporcu monitör ile alternatif metod arasında puan ve vuruş 

yerlerini gösteriminde bir uyuşmazlık tespit ederse, işaretin tekrarını 

talep edebilir, ama ilk işaret hatalı bile olsa bir başka atış yapmasına 

müsaade edilmez. Eğer bir işaret tekrarı talep edilirse, bu tekrar atış 

yapmadan önce yapılmalıdır. 

10.7.3.6 Hazırlık Süresi 

 Sporcu atış istasyonuna çağrıldıktan sonra, kendisine ilk “HAZIR” 

verilmeden önce iki (2) dakikalık bir hazırlık süresi tanınmalıdır. 

10.7.3.7 Atış Prosedürleri 

a)  Sporcu poligondaki hazırlığını tamamladıktan sonra, her deneme 

atışından önce ve serinin ilk atışından önce “HAZIR” demelidir; 
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b)  Poligon Görevlisi hedefi hemen başlatmalıdır. Eğer başlama komutu 

verildikten veya puanın gösterilmesi tamamlandıktan dört (4) saniye 

sonra hedef görünmezse, Poligon Görevlisi atışı durdurmalı ve poligon 

ekipmanının ve sporcunun hazır olduğundan emin olmalı, bundan 

sonra hedefi tekrar başlatmalıdır; 

c)  Eğer hedef, sporcu “HAZIR” demeden başlarsa, atışı yapmamalıdır. 

Ancak, atışı yaparsa puan kaydedilmelidir; 

d)  Poligon Görevlisi, sporcunun “HAZIR” demek veya HAZIR pozisyonunu 

almak için gereksiz yere geciktiğini fark ederse, müteakip tedbirler 

alınır. İlk ihlalde müsabakayı geciktirdiği için bir “UYARI” (WARNING) 

verilir. İkinci ihlalde iki (2) puan EKSİLTME (DEDUCTION) uygulanır. 

Bundan sonraki herhangi bir ihlal, Jüri tarafından DİSKALİFİYE 

(DISQUALIFICATION) ile sonuçlandırılabilir; 

e)  Deneme atışlarını tamamlamasından sonra sporcu nişangâhını 

ayarlamak için 60 saniyeye kadar duraklayabilir. YARIŞMA (MATCH) 

atışları bundan sonra başlar; 

f)  Her geçişten sonra, puan ve vuruşun yeri en az 4 saniye süreyle 

gösterilmelidir. Gösterimin sona ermesi her zaman, sporcu için serinin 

devam ettiğinin işaretidir; 

g)  Puanın gösterilme süresi, puanın gösterilme yöntemi ve hedefleri 

değiştirme yöntemi için sabit bir ritim (zaman döngüsü) ve sistem 

uygulamak gereklidir; 

h)  50m Yarışma Atışında, bir geçişin tamamlanmasından sonra, 12 

saniyeden uzun olmayan bir sürede işaretleme ve gösterim 

tamamlanmalı ve hedef geçiş için hazır olmalıdır; sporcu da hedefin 

serbest bırakılması için 18 saniyeden fazla olmayan bir sürede hazır 

olmalıdır. 

i)  10m Yarışma Atışında, bir geçişin tamamlanmasından sonra, 18 

saniyeden uzun olmayan bir sürede gösterim ve hedef değişimi 

tamamlanmalı ve hedef geçiş için hazır olmalıdır; sporcu da hedefin 

serbest bırakılması için 20 saniyeden fazla olmayan bir sürede hazır 

olmalıdır. 

j)  Poligon Görevlisi veya Jüri Üyeleri 18 ve 20 saniyelik süreleri dikkatli 

bir şekilde kontrol etmeli ve bu kurala uymayan sporcuları hemen 

cezalandırmalıdır; 

k)  Bir sporcu ateş ederse ve atış hedef üzerinde değilse; hedef 

başladığında hazır olmadığını iddia ettiği takdirde atış kayıp olarak 

değerlendirilecek ve tekrar atış yapmasına izin verilmeyecektir; 

l)  18 saniyelik (50m)  ve 20 saniye (10m) süreleri her geçişte hedefin 

kaybolmasından sonra başlar. Süre hedef geri dönüş geçişine 

başladığında durur. 
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m) Jüri, müsabaka esnasında hedeflerin doğru zamanlamasından emin 

olmalıdır; ve 

n)  Eğer hedef yanlış taraftan veya kuyruğundan çıkarsa, sporcu atış 

yapmış olsa bile, geçiş iptal edilir ve tekrarlanır. 

10.7.3.8 Tehlikeli olabilecek, sporcuyu rahatsız edebilecek veya müsabakaya 

herhangi bir şekilde müdahale edebilecek bir durum oluşursa, Poligon 

Görevlisi atışı durdurmalıdır. Komut verildiği anda sporcu atışını yapmış 

ise, talep ettiği takdirde, geçiş iptal edilir. 

10.7.3.9 Eğer bir seri 5 dakikadan fazla duraklarsa veya sporcu bir başka atış 

noktasına gönderilirse, ilave iki (2) deneme atışı talep edebilir (karışık 

geçiş yarışmalarında dört (4) deneme atışı). Böyle bir durumda Poligon 

Görevlisi “DENEME ATIŞLARI” anonsunu yapmalı ve kayıtçılar 

bilgilendirilmelidir. Bu deneme atışları, duraklamadan sonra serinin devam 

edeceği taraftan başlamalıdır. Eğer deneme atışı talep edilmezse, seri 

kaldığı yerden devam eder. 

10.7.3.10  Kurallara göre sporcuya tekrar atış hakkı tanındığı haller hariç, eğer bir 

sporcu, bir geçiş sırasında atış yapamazsa kayıp olarak puanlanır. 

10.7.3.11 İlgili Kurallara göre bir durum oluştuğunda Poligon Görevlisi atışı 

durdurmayı ihmal ederse, bu duruma kendisi neden olmadıysa sporcu 

kolunu kaldırıp “DUR” (STOP) diyebilir. Poligon Görevlisi atışı hemen 

durdurmalıdır. Eğer Poligon Görevlisi sporcunun hareketini haklı bulursa, 

ilgili Kurallar gereğince durumu kontrol ettikten sonra atışı devam 

ettirebilir. Eğer sporcu haklı bulunmazsa, Poligon Görevlisi geçişin tekrarı 

için komut verir ve sporcu o atışın puanından iki (2) puan düşürülerek 

cezalandırılır. 

10.7.3.12 Kayıplar (MISSES) 

a)  Müsabaka hedefinin görünmesinden önce yapılan her atış kayıp olarak 

puanlanmalıdır; 

b)  Bu durumda hedef atış tekrar edilmeksizin başlatılacak ve kayıp, 

hedef, puan kartı ve bir olay raporuna “Z” ile kaydedilecektir; 

c)  Puan halkalarının dışındaki vuruşlar sıfır olarak puanlanır ve hedef 

üzerinde “X” ile işaretlenir. 

d)  Eğer sporcu ateş etmezse, geçiş sıfır olarak puanlanır ve hedef 

üzerinde “-” ile işaretlenir; 

e)  Hedefi vurmayan atışlar sıfır olarak puanlanır ve hedef üzerinde “Z” ile 

işaretlenir; ve 

f)  Kayan atışlar ve sekmeler sıfır olarak puanlanır. 
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10.7.3.13 10m Yarışmalarında Kayıplar ve Cezalar 

a)  Sporcu tüfeğinden tahrik gazını boşaltmamalıdır. İlk ihlalde bir sonraki 

atışın puanından iki (2) puan eksiltilecektir. İkinci ihlalde, sporcu 

müsabakadan diskalifiye edilecektir; 

b)  İlk müsabaka hedefi göründükten sonra herhangi bir tahrik gazı 

boşalması, hedefte vuruş yoksa kayıp olarak puanlanacaktır; ve 

c)  Müsabakaya başlamadan önce, havalı veya gazlı tüfeğinin, tahrik gazı 

ile tam dolu olması sporcunun kendi sorumluğudur. Eğer müsabaka 

esnasında devam etmesi için yetersiz hava veya gazı kalırsa, ikmal 

yapmak için azami beş (5) dakika süre verilecektir. Daha sonra seriye 

devam edebilir, ancak ilave deneme atışı verilmez. 

10.8 MADALYA KARŞILAŞMASI KURALLARI 

10.8.1 Bir 10m Koşan Hedef Madalya Karşılaşması, 10m Koşan Hedef Erkekler, 

Kadınlar, Genç Erkekler veya Genç Kadınlar Yarışmalarında ikinci aşama 

olarak icra edilebilir. 

10.8.2 10m Koşan Hedef Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler veya Genç Kadınlar 

atış programı, Madalya Karşılaşmaları için bir Sıralama Serisi şeklinde icra 

edilmelidir. 

10.8.3 Sıralama serisindeki en yüksek puanlı dört (4) sporcu Madalya 

Karşılaşmasına yükselirler. Başlama sıraları Sıralamadaki derecelerine 

göre belirlenir. 

10.8.4 Sıralama serisindeki ikincilik ve dördüncülük beraberlikleri baraj atışı 

kurallarına göre bozulur. 

10.8.5 Madalya Karşılaşması için kalifiye olan tüm sporcular sıfır (0)’dan başlar. 

Sıralama puanları Madalya Karşılaşmasına taşınmaz. 

10.8.6 Madalya Karşılaşması için kalifiye olan sporcular, başlama zamanından 10 

dakika önce poligonda atışa hazır olarak bulunmalıdır. 

10.8.7 Madalya Karşılaşmasında, Sıralama serisinde birinci sırada bulunan 

sporcu dördüncü sıradaki sporcuyla karşılaşacak; Sıralama serisinde ikinci 

sırada bulunan sporcu üçüncü sıradaki sporcuyla karşılaşacaktır.  

10.8.8 Sporcuların tanıtımı yapılmalıdır. 

10.8.9 Madalya Karşılaşmaları iki (2) veya dört (4) poligonda yapılacaktır. 

10.8.10 Sadece iki (2) poligon varsa, ilk aşama birinci ve dördüncü sıradaki 

sporcular arasında yapılacaktır. 

10.8.11 Eğer dört (4) poligon mevcutsa, birinci ve dördüncü sıradaki sporcular yan 

yana poligonlarda, iki ve üçüncü sporcular diğer poligonlarda yarışacaktır. 

10.8.12 Hazırlık süresi bir (1) dakikadır, bunu iki (2) deneme atışı takip eder (bir 

sol ve bir sağ; hızlı geçiş). 

10.8.13 Hızlı Geçişlerde tüm atışlar komutla yapılır (2.5 saniye). 
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10.8.14 Puanlama ondalık olarak yapılır. Her karşılaşma veya geçişte daha yüksek 

skor yapan sporcu bir puan alır. Eğer ikili arasında beraberlik varsa, hiçbir 

sporcu puan almaz. 

10.8.15 İki (2) puan farkla altı (6) veya daha fazla puan alan sporcu karşılaşmayı 

kazanır. 

10.8.16 İki (2) yarı final karşılaşmasının mağlupları bronz madalya için yukarıda 

belirtildiği şekilde yarışırlar. 

10.8.17 Yarı final karşılaşmalarının galipleri altın veya gümüş madalya için 

yukarıda belirtildiği şekilde yarışırlar. 

10.9 KURAL İHLALLERİ VE DİSİPLİN KURALLARI 

10.9.1 Sporcu geçerli bir neden olmadan; iki (2) dakikalık hazırlık süresini 

aşmamalı, veya deneme atışlarından sonra müsabaka atışlarına başlamak 

için 60 saniyeden fazla beklememelidir. İlave 30 saniyeden sonra hedef 

başlatılmalı, ve sporcunun atış pozisyonunda olup olmadığına 

bakılmaksızın sonuç sayılmalıdır. 

10.9.2 Eğer bir sporcu müsabakaya başlaması gereken zamanda hazır 

bulunmazsa Poligon Görevlisi bir (1) dakika içerisinde üç (3) defa ismini 

yüksek sesle söyleyerek çağırmalıdır. Eğer sporcu gelmezse, müsabaka 

görevlileri tarafından yeni bir atış zamanı belirlenir ve toplam puanından iki 

(2) puan düşülür. Ancak Jüri, sporcunun elde olmayan nedenlerle 

geciktiğine ikna olursa ceza uygulanmaz. 

10.9.3 HAZIR veya ATIŞ pozisyonuna ilişkin Kuralları ihlal eden sporcuya, ilk 

ihlalde UYARI (WARNING) verilir. Atışları iptal edilir ve tekrarlanır. 

Tekrarlanan ihlaller halinde Jüri, sporcuyu atışlarını kayıp(lar) olarak 

kaydederek cezalandırmalıdır. 

10.10 ARIZALAR 

10.10.1 Eğer sporcunun tüfeğinde veya mühimmatında bir arıza varsa, tüfeği 

sıraya veya masaya koymalı ve bir daha dokunmamalıdır. Poligon 

Görevlisi çağrılmalı ve arıza gösterilmelidir. Poligon Görevlisi hedef 

geçişleri serisini durdurmalı ve duraklamanın süresini ölçmek için bir 

kronometre çalıştırmalıdır. 

10.10.2 Eğer Poligon Görevlisi tüfeği inceledikten sonra, arızanın sporcudan 

kaynaklanmadığına karar verirse, geçiş tekrar edilebilir. 

10.10.3 Aşağıdaki hallerde sporcu hatalı kabul edilmemelidir: 

a)  Tüfek boş durumda, atım yatağında sporcunun kullandığı tipte kovan 

mevcut, kovan ateşleme iğnesinin izini açık şekilde göstermekte ve 

mermi namluyu terk etmemiş bulunursa; veya 

b)  Atış yapmamasının nedenini, sporcudan kaynaklanmayan veya onun 

tarafından önlenmesi mümkün olmayan bir tüfek arızası ise. 
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10.10.4 Aşağıdaki hallerde sporcu hatalı kabul edilmelidir: 

a)  Tüfeği sıraya veya masaya koymadıysa; 

b)  Masaya koyduktan sonra tüfek üzerinde bir şeyi değiştirdiyse; 

c)  Emniyet kilidi açılmadıysa; 

d)  Fişek yatağı tam kapanmadıysa; 

e)  Tüfek doldurulmadıysa; veya 

f)  Tüfek yanlış mühimmat ile doldurulduysa; ve 

g)  Eğer Poligon görevlisi hatanın sporcudan kaynaklandığına karar 

verirse, atış kayıp olarak puanlanır. 

10.10.5 Tüfeğin veya mühimmatın bir arızasından dolayı duraklamanın ardından, 

Poligon Görevlisi tüfeğin onarımını veya mühimmatın değiştirilmesini 

isteyebilir. Eğer arıza beş (5) dakika içinde onarılırsa, atış devam edebilir. 

Eğer onarım beş (5) dakikadan fazla sürecekse, sporcu atışa tüfeğini 

değiştirerek hemen devam etme veya tüfeğinin onarımı için çekilme 

hakkına sahiptir. Bundan sonra Poligon Görevlisi, Jüri’nin de rızasıyla, 

sporcunun onarılmış tüfekle veya onarım mümkün değilse başka bir 

tüfekle, serisine ne zaman devam edeceğine karar verir. Seri, 

duraklamanın olduğu yerden devam etmelidir. 

10.10.6 Poligon Görevlisi, bir sonraki sporcunun kuru tetiğini tamamlamasına 

imkân tanımak için sporcu çekilmemiş gibi devam etmelidir. 

10.10.7 Arızalı Nişangahlar 

a)  Eğer sporcu deneme atışları sırasında ayarlama ile düzelmeyecek bir 

nişangâh arızası belirlerse, eğer ikinci bir nişangâh mevcutsa, Jüri 

nişangâhın değiştirilmesine izin verebilir; 

b)  Değiştirmeden sonra sporcu deneme atışları yapmalıdır; 

c)  Poligon Görevlisi tarafından yapılan incelemede nişangâh kaidesinin 

düzgün tutturulmadığı belirlenirse, sporcuya tekrar atış veya deneme 

atışı izni verilmez. 

d)  Müsabaka serileri esnasında bir nişangâh düzgün tutturulmadığı için 

gevşerse, tüm atışlar puanlanır.  
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10.11 10m EST SİSTEM ARIZASI 

10.11.1 Bir Poligondaki TÜM Hedeflerin Arızalanması Halinde – Konvansiyonel 

Poligonlar için de geçerlidir: 

a)  Olayın tam zamanı Poligon Amiri ve Jüri tarafından kaydedilmelidir; 

b)  Her sporcunun tamamlanmış bütün yarışma atışları sayılmalı ve 

kaydedilmelidir. Poligon güç kaynağının arızası halinde, bu durum 

hedef tarafından kaydedilen atışların sergilenmesi için elektriğin 

gelmesini beklemeyi gerektirebilir, ancak atış noktası monitöründe 

sergilenmesi gerekmeyebilir; ve 

c)  Arıza giderildikten ve tüm poligon işlevsel olduktan sonra sporculara 

pozisyon almaları için bir (1) dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır. 

Tekrar başlama zamanı, en az beş (5) dakika önce hoparlör 

sisteminden anons edilecektir. Hazırlık süresinin sonunda, sporculara 

dört (4) deneme atışı (2 sol geçiş, 2 sağ geçiş) izni verilecektir. Bu 

deneme atışları, duraklamadan sonra serinin devem edeceği taraftan 

başlayarak yapılmalıdır. Deneme atışlarından sonra 30 saniyelik bir ara 

verilecektir. Deneme atışları ve aradan sonra seri kaldığı yerden 

devam edecektir. 

10.11.2 Tek Bir Hedefin Arızalanması Durumunda 

 Eğer tek bir hedef arızalanırsa sporcu, Kural 10.11.1,c’de belirtilen 

prosedürün uygulanacağı başka bir hedefe nakledilir. 

10.11.3 Bir atışın elektronik puanlama sistemi monitöründe kaydedilmesi veya 

gösterimi arızası ile ilgili şikâyet. 

a)  Sporcu, en yakın poligon görevlisini ivedilikle arıza konusunda 

bilgilendirecektir. Poligon görevlisi şikâyetin zamanını yazarak 

kaydedecektir. Bir veya daha fazla Jüri Üyesi atış noktasına gitmelidir; 

ve 

b)  Sporcunun hedefine bir yarışma atışı daha yapması istenecektir. 

Sporcu “HAZIR” şeklinde seslenmelidir. Bir atışın kaydedilmesi veya 

gösterimi arızası şikâyeti için Teknik Kurallar (6.10.9) uygulanacaktır.  
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10.12 BERABERLİK BOZMA 

10.12.1 50m ve 10m Yarışmalarında Bireysel Beraberlikler 

 Tam puanlı sporcular için beraberlik bozulmayacaktır. 

10.12.1.1 1 ila 3. Yerler ve aşağısı için beraberlikler 

a)  İki (2) veya daha fazla sporcu eşit puan atarsa, ilk üç (3) bireysel sıra 

için beraberlikler Jüri tarafından hazırlanacak baraj atışları ile 

bozulacaktır. Bu baraj atışları iki (2) deneme atışı (bir (1) sol – bir (1) 

sağ) ve iki (2) müsabaka atışı (bir (1) sol – bir (1) sağ)’nı içerecek ve 

tüm karşılaşma atışları için komuttan sonra 2.5 saniyelik (hızlı geçiş) 

süre olacaktır; ve 

b)  Beraberliliğin bozulmaması halinde baraj atışları beraberlik bozulana 

kadar devam edecektir. 

10.12.1.2 Baraj Atışı Kuralları 

a)  Baraj atışları itiraz süresi dolduktan sonra en kısa zamanda 

başlamalıdır. Eğer bir baraj atışı ilan edilen zamanda 

gerçekleştirilmezse, ilgili sporcular yer ve zaman belirten bir anons için 

Poligon Amiri ile temas halinde olacaklardır; 

b)  Beraberlik halindeki sporcular, Jüri nezaretinde çekilen kura ile yan 

yana atış noktalarına yerleştirileceklerdir. Eğer daha fazla sporcu 

beraberlik halindeyse atış sırası da kura çekerek belirlenecektir. Birkaç 

sporcu birden fazla derece için beraberlik halindeyse; önce en düşük 

derecenin beraberliği bozulacak, tüm beraberlikler bozulana kadar 

sonraki derece için atış yapılacaktır. 

c)  Eğer bir sporcu baraj atışı için mevcut bulunmazsa, baraj atışlarında 

son sırayı alacaktır. Eğer iki (2) veya daha fazla sporcu mevcut 

bulunmazsa 4. lükten itibaren bireysel beraberlikler için Kural 

10.12.1.3’e göre sıralanacaklardır; ve 

d)  Baraj atışlarında, arızalar ve diğer düzensizlikler bu Kurallara göre 

işlem görecektir, ama beraberliğin bozulması sırasında sadece bir 

arızaya izin verilmiştir ve herhangi bir tekrar atış veya tamamlama atışı 

hemen yapılacaktır. 

10.12.1.3 4.lükten itibaren olan beraberlikler, baraj atışı ile bozulmadıysa, 

aşağıdaki şekilde kararlaştırılacaktır: 

10.12.1.3.1 10m Yarışmaları 

  Dördüncü sıradaki ve daha alt sıralardaki beraberlikler, Teknik Kurallar 

(Kural 6.15, Merkez On’ların en fazla oluşu, son serideki en yüksek skor, 

sondan önceki serideki en yüksek skor vs.)’da belirtildiği şekilde 

bozulacaktır. 
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10.12.1.3.2 50m Yarışmaları 

  50m Koşan Hedef 30+30 

a)  Hızlı geçişin en yüksek toplamı; 

b)  Berabere kalan sporcuların tüm müsabakadaki en düşük 

puanı/puanlarını karşılaştırılarak; en düşük değerli atışı/atışları olan 

sporcu mağlup ilan edilir; ve 

c)  Eğer hala beraberlik devam ediyorsa, sporcular aynı sıralamayı alır. 

  50m Koşan Hedef Karışık Geçişler 

a)  İkinci aşamanın en yüksek toplamı; 

b)  Berabere kalan sporcuların tüm müsabakadaki en düşük 

puanı/puanlarını karşılaştırılarak; en düşük değerli atışı/atışları olan 

sporcu mağlup ilan edilir; ve 

c)  Eğer hala beraberlik devam ediyorsa, sporcular aynı sıralamayı alır. 

10.12.2 Takım Beraberlikleri 

 10m ve 50m Yarışmalarında Takım Beraberlikleri 

 Takım yarışmalarında beraberlikler tüm takım üyelerinin sonuçları 

toplanarak ve bu beraberlik bozma basamakları uygulanarak bozulur. 

a)  Merkez On’ların en yüksek toplamı; 

b)  Son serinin en yüksek toplam skoru, sonra ondan önceki serinin 

toplamı vs; ve 

c)  Eğer hala beraberlik devam ediyorsa son atıştan başlayarak, toplam 

skorlar Merkez On’lar kullanılmak suretiyle atış atış karşılaştırılacak; 

sonra önceki atış vs. 
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10.13 KOŞAN HEDEF ÖZELLİKLER TABLOSU 

Yarışma 
Azami 

Ağırlık 

Tetik 

Ağırlığı 
Dipçik tabanı Nişangâhlar 

Namlu 

Ağırlıkları 
Mühimmat Yarışma Atışları 

10m 

Koşan 

Hedef 5.5 kg 

Dürbün 

dahil 

Serbest, 

Kurulu tetik 

yok 
Derinlik: en alt 

nokta 200mm 

Uzunluk: azami 

150mm 

Eğimin derinlik / 

yüksekliği azami 

20mm 

Tüm nişangahlar, 

dürbün azami 

dört büyütme, 

ayarlanamaz 

(tolerans +0.4X)  

60mm 

yarıçap 

içerisinde 

4.5mm 

(.177”) 

Erkekler: 

30 yavaş geçiş 

30 hızlı geçiş 

Kadınlar: 

20 yavaş geçiş 

20 hızlı geçiş 

10m 

Koşan 

Hedef 

Karışık 

40 karışık geçiş 

50m 

Koşan 

Hedef 5.5 kg 

Dürbün 

dahil 

500gr, 

Kurulu tetik 

yok 

Tüm nişangahlar 

Uzunluk: 

Sınırlama Yok 

60mm 

yarıçap 

içerisinde 

5.6mm 

(.22”) 

30 yavaş geçiş 

30 hızlı geçiş 

50m 

Koşan 

Hedef 

Karışık 

40 karışık geçiş 
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10.14 ÇİZİMLER 

10m Tüfek: Sistemin/Namlunun uzunluğu uzatmalar dâhil 1000mm’den fazla olmamalıdır. 

50m Tüfek 
Kapalı dipçiğin arkasından tüfek boşken sistemin en ucuna kadar mesafe, uzatmalar dâhil 1000 mm’yi 

geçmemelidir; 
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10.15 İNDEKS 

10m – Hedeflerin Değişimi 10.6.7 

10m Tüfek – Mühimmat  10.4.4 

10m Tüfek – Sistemin Uzunluğu 10.4.4 

10m Tüfek – Standartlar 10.4.4 

10m Tüfek – Tetik Ağırlığı 10.4.4 

50m Tüfek – Mühimmat  10.4.3.6 

50m Tüfek – Sistemin Uzunluğu 10.4.3.6 

50m Tüfek – Standartlar 10.4.3.6 

50m Tüfek – Tetik Ağırlığı 10.4.3.6 

50m ve 10m Tüfek Genel Standartlar 10.4 

50m ve 10m Tüfek Genel Standartlar – Tablo  10.13 

50m ve 10m Yarışmaları - Program 10.7.2 

Ağırlıklar 10.4.1/10.13 

Arıza – 10m Elektronik Puanlama Sistemi (EST) 10.11 

Arıza – Nedenleri – Sporcudan Kaynaklanmayan 10.10.3 

Arıza – Poligondaki Tüm Hedeflerin Arızası 10.11.1 

Arıza – Sporcudan Kaynaklanan 10.10.4 

Arıza – Sporcudan Kaynaklanmayan 10.10.2 

Arıza – Tek Hedef Arızası 10.11.2 

Arızalar 10.10 

Atış – HAZIR’dan Önce 10.7.3.7 

Atış Delikleri 50m – Müsabaka Atışlarını Yamama 10.6.6 

Atış Deliklerinin Sporcuya Gösterilmesi – En az 4 sn. 10.7.3.7 

Atış Pozisyonu 10.7.1.2/10.14 

Atış Pozisyonu – Yanlış Pozisyon 10.7.1.1 

Atış Yarışmaları Prosedürleri ve Müsabaka Kuralları 10.7 

Atış Yolu Görevlisi 10.6.5 

Atışı Durdurma – Sporcunun Talebiyle – Haklı Bulunmaması 10.7.3.11 

Atışı Durdurma – Sporcunun Talebiyle – Haklı Bulunması 10.7.3.11 

Atışı Geciktirme 10.7.3.7 

Atışın Kaydedilme veya Gösterilme Arızası Şikâyeti 10.11.2 

Baraj Atışı Kuralları 10.12.1.2 

Beraberlik Bozma 10.12 

Beraberlikler – 4. Sıradan İtibaren 10.12.1.3 

Beraberlikler – 4. Sıradan İtibaren – 10m Yarışmaları 10.12.1.3.1 

Beraberlikler – 4. Sıradan İtibaren – 50m Yarışmaları 10.12.1.3.2 

Bireysel Beraberlik – Tam Skor 10.12.1 

Bireysel Beraberlikler – İlk 3 Sıra 10.12.1.1 

Çizimler – 10m ve 50m Tüfekler 10.14 

Çukur Görevlisi 10.6.6 
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Değişim – Tüfek Nişangâhı 10.4.3.3 

Değişim – Tüfek, Nişangâh, Ağırlık, Tetik 10.4.3.5 

Deneme Atışları 50m - Yamama 10.6.6 

Dipçik Tabanı 10.4.2 

Emniyet 10.2 

Erkekler Yarışmaları 10.1.4 

Geçiş – Tanım  10.7.1.3 

Geçiş Başına Atış Sayısı 10.7.3.4 

Geçişin İptali ve Tekrarlanması 10.7.3.6 

Geçişin Tamamlanması – 10m; 18 sn./20 sn. 10.7.3.7 

Geçişin Tamamlanması – 50m; 12 sn./18 sn. 10.7.3.7 

Gevşek Nişangâh 10.10.7 

Hata – Sporcunun Hatası 10.10.4 

Hatalı Nişangâhlar 10.10.7 

HAZIR – Deneme Atışları Öncesi ve İlk Müsabaka Atışı Öncesi 10.7.3.7 

HAZIR Değil İddiası – Atıştan Sonra 10.7.3.7 

Hazır Pozisyonu 10.7.1.1 

Hazır Pozisyonu – Yanlış Pozisyon 10.7.1.2 

Hazırlık Süresi – 2 dakika   10.7.3.6 

Hazırlık Süresinin Aşılması 10.9.2 

Hedef Görünmeden Atış – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Hedef Reddetme – HAZIR’dan Önce Görünme 10.7.3.7 

Hedefin Görünmesi – 4 saniye içerisinde 10.7.3.7 

Hedefin Yanlış Taraftan veya Kuyruktan Görünmesi 10.7.3.7 

İlave Atış 10.11.3 

İşaret Bandı 10.5.1/10.5.1.1 

Kadınlar Yarışmaları 10.1.4 

Karışık Geçişler – 20/20 10.7.2.3 

Kayan Atışlar – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Kayıplar 10.7.3.12 

Kayıplar ve Cezalar, 10m Yarışmaları 10.7.3.13 

Kayıt veya Görüntüleme Arızası – Poligon Görevlisine Bildirme 10.11.3 

Kayıtçı 10.6.4 

Kıyafet Düzenlemeleri 10.5 

Koşan Hedef – Genel  10.1 

Koşan Hedef Uygulaması 10m ve 50m 10.1.1 

Kural İhlalleri ve Disiplin Kuralları 10.9 

Kuralların Bilinmesi 10.1.2 

Kuru Tetik – Müsabakadan Önce 10.7.3.1 

Kuru Tetik – Sporcuların Sırası 10.7.3.3 

Kuru Tetik – Tam Seri 10.7.3.1 
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Kuru Tetik Tamamlama – Bir Sonraki Sporcu için 10.10.6 

Madalya Karşılaşması Kuralları 10.8 

Mühimmat değişimi 10.10.5 

Müsabaka Görevlileri 10.6 

Müsabaka Kuralları 10.7.3 

Namlu Ağırlığı 10.4.3.4 

Nişangâh Ayarları – Azami 60 saniye 10.7.3.7 

Nişangâh Değişimi – Deneme Atışlarında 10.10.7 

Nişangâh Hasarı – Nişangahın Değiştirilmesi 10.4.3.3 

Nişangâhlar 10.4.3 

Nişangâhlar – 10m Tüfek 10.4.3.2 

Nişangâhlar – 50m Tüfek 10.4.3.1 

Nişangâhlar – Hatalı Nişangâhlar 10.10.7 

Poligon Amiri 10.6.1 

Poligon Amiri Yardımcısı 10.6.2 

Poligon Görevlisi 10.6.3 

Poligon ve Hedef Standartları 10.3 

Puan Eksiltme – Belirtilen Zamanda Hazır Bulunmama 10.9.3 

Puan Eksiltme – Diskalifiye – Tahrik Gazı Boşaltılması 10.7.3.13 

Puan Eksiltme – Haklı Bulunmamış Talep 10.7.3.11 

Puan Eksiltme – Onaylanmamış Tüfek veya Ekipman 10.9.3 

Puan Halkaları Dışı Vuruş – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Sekmeler – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Serinin Duraklaması – 5 dk.dan fazla – İlave Deneme Atışları 10.7.3.9 

Seriye Başlama – Geçiş Yönleri – Sağdan Sola 10.7.3.4 

Solak Sporcu – Sağlak Sporcu 10.1.3 

Tahrik Gazı Boşaltılması – 10m Yarışmasında 10.7.3.13 

Tahrik Gazı Boşaltma – 10m Yarışması Esnasında 10.7.3.13 

Takım Beraberlikleri 10.12.2 

Teknik Görevliler – Elektronik Puanlama Hedefleri 10.6.8 

Teknik Problemler – Tüfek/ Mühimmat 10.10.1 

Test Sporcusu 10.7.3.2 

Tüfek Onarımı 10.10.5 

Vuruş Yok – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Vuruşların Belirtilmesi – Monitörler vs. 10.7.3.5 

Yapılmamış Atış – Atış Yapamama 10.7.3.10 

Yapılmamış Atış – Kayıt / Puanlama 10.7.3.12 

Yarışmalar – Bir / İki Günde Tamamlama 10.7.2.5 

Yavaş Geçiş/ Hızlı Geçiş – 20/20 ve 30/30 10.7.2.1 

Zaman Döngüsü – Sabit Ritim – Kontrol 10.7.3.7 

 


