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  TRAP – SKEET - DOUBLE  TRAP  ATIŞLARI KURAL DEĞİŞİKLİKLER 

 

9.3 POLİGON VE PLAK (HEDEF) STANDARTLARI 

 

c)  Hakem veya jüri tarafından kontrolü yapıldıktan sonra, herhangi bir sporcu, antrenör, veya 

takım görevlisi (trap makineleri, mikrofonlar, trap bilgisayarı v.b.) poligon ekipmanına 

müdahale edemez. İlk ihlal için sporcuya bir uyarı (sarı kart) verilir; ikinci ihlal, sporcunun 

tamamlanan son serisinin vurulmuş son hedefinden bir (1) puan indirimi (yeşil kart) ile 

sonuçlanacaktır. Daha sonraki ihlal (kırmızı kart) diskalifiye ile sonuçlanır. Trap 

bilgisayarının kasıtlı olarak devreden çıkartılması hali doğrudan diskalifiye ile sonuçlanır. 

Eğer bu kuralı antrenör ya da takım yetkililerinden biri ihlal ederse, uyarı ya da ceza o ülkenin 

söz konusu yarışmada yer alan tüm sporcularına da verilir. 

Not: Uyarı yâda ceza İl veya kulübüne. 

 

9.4.1 Ekipman Sınırlamaları  

 

Sporcular yalnızca ISSF Kurallarına uygun ekipman ve kıyafetler kullanmalıdır. Kurallarda 

özellikle belirtilmemiş yâda kuralların ruhuna aykırı olan; bir sporcuya diğer sporculara karşı 

haksız bir avantaj sağlayacak, hedef sayımı yapan aksesuar ve cihazlar veya renkli tapa içeren 

atış fişekleri de dahil olmak üzere her türlü silah, cihaz, teçhizat, aksesuar ve diğer malzeme 

kullanımı yasaklanmıştır (Bakınız Genel Teknik Kurallar 6.1.4). 

 

Bu Kurala uyulmaması durumunda, sporcu ilk ihlalde bir uyarı (sarı kart) almalıdır. İhlalin 

tekrarı durumunda sporcunun tamamlanan son serisinin vurulmuş son beş (5) hedeflerinden 

beş (5) puan düşümü (yeşil kart) yapılır. 

9.4.2.7 Delikli Namlular Ve Delikli Değişebilir Şoklar 

b)  Değişebilen şokların (delikli veya deliksiz) namluya takılmasına izin verilmiştir. Delikler 

namluyla takılan şokun uç noktasından itibaren 20 cm'den daha geride olmayacaktır. 

9.4.2.9 Dipçik Genişliği 

Dipçiğin en alt noktası ile tüfek kırma noktasının altından yatay olarak uzatılan çizgi arası 170 

mm'den fazla olamaz.  (Bakınız resim)  

 

 

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 için, Jüri tarafından, tamamlanmış 

son serisinin son vuruşundan bir (1) puan düşümü uygulanarak cezalandırılır. Reddetmeye devam etmesi 

müsabakadan diskalifiyeye neden olabilir. 

 



 

9.6.2.1 Müsabaka öncesi Antrenman 

d) Skeet atışları için fazladan iki çift plak sağlanacaktır.  (3. istasyonda ve 5. istasyonda ters duble 

seçilebilir) 
 

9.8.3 Hazırlanma Süresi Sınırlaması 
d) Sıralama serileri sırasında, hazırlanma süresi sınırı hakem tarafından kontrol edilir. Finallerde ve final 

öncesi baraj atışlarında hazırlık süresi limiti, elektronik bir zamanlama cihazı ile izlenmeli (9.17.2.5) ve 

bu cihaz atanan bir hakem tarafından yönetilmelidir (9.17.2.6 b). 

 

9.8.5.2 Trap Yarışmaları için Tercih Edilen Özel Ayarlar 
 

c) Mümkünse gayrı resmi, resmi veya yarışma öncesi antrenmanda kullanılan ayarlar yarışmada 

kullanılacak ayarlardan farklı olmalıdır. 

 

9.9.6.1 Deneme Plakları (D. Trap) 
a)  Her yarışma günü makine ayarları yapılıp juri tarafından onaylandıktan sonra, yarışmanın ilk serisi 

başlamadan önce her seriye A, B ve C şemalarının her birinden bir (1) nizami çift plak gösterilir. 

Yarışma sırasında, planlı bir aradan sonra, serinin ilk atışından önce A, B ve C şemalarından birer (1) 

nizami çift plak gösterilir. 

 

9.10.3.6 (Skeet) Poligonlarda Nişan Alma 
c) Serinin başlamasından önce sporcu başka hiçbir istasyonda tüfekli yada tüfeksiz olarak yüzleme ve 

nişan talimi yapamaz,  ancak seri boyunca sporcular diğer sporcuları ve hakemi rahatsız etmeden, atış 

yapmakta olan sporcunun plaklarını eliyle takip edebilir. 

 

9.10.3.7 (Skeet) Plak Mesafeler ve Yükseklikleri  
b) Juri makine ayar ve kontrollerini tamamladıktan sonra, tüm sporcuların, antrenörlerin ve takım 

yetkililerinin skeet kulelerine trap çukuruna girmeleri yasaktır (Bakınız 9.3). 

 

9.10.6.1 (Skeet) Bir sporcu tüfeği ateşlemiş dahi olsa şu durumlarda                                                                                                                          

                         “no target” veya “no targets” ilan edilmelidir. 
 

k) Atıcı plağı istemeden önce istemsiz olarak ateş ederse, hakem sporcuyu uyarır.  İkinci ve sonraki 

tekrarlarda plak veya plaklar MANKE olarak ilan edilir. 

 

9.10.4.3 İşaret Bandı Kontrolü 
c) işaret bandı konumlarını kontrol etme yöntemi değişmiştir ve artık bantla dirsek noktası hizasını 

belirlemek için bir yatay lazer ışını kullanılacaktır.  

 

9.10.8 (Skeet) Manke (LOST) Plak 

Bir hedef şu durumlarda manke ilan edilir. 
 

k) tek atışlarda sporcu plak istedikten sonra, plak çıkmadan istem dışı ateşlemişse. Sporcu uyarılmalıdır 

(sarı kart). Aynı seride ikinci ve sonraki istemsiz atışlarda da hedef manke ilan edilir. 

 

9.10.9  Çift atışlar için ilave MANKE plak kuralları (Skeet) 
h) Eğer hedeflere ters sıra ile ateş edilmişse her iki plak da MANKE olarak ilan edilir. 

 

9.11.4. Yedek Sporcular – Tamamlayıcılar 
b) Organizasyon Komitesi, Teknik Delegenin de Onayı ile, sadece beş (5) kişilik serileri 

tamamlamak için yardımcı tasnif dışı sporcular alabilir. 
 

9.11.4.5 Atış Sırası 
Grupların atış sırası ve grup içi atış sırası gün be gün Organizasyon Komitesi tarafından, Juri gözetimi 

altında değiştirilmelidir. Atış sırası değişimleri, grupları ve grup içindeki sporcuların sırasını tersine 

çevirerek veya jürinin üzerinde mutabık kalacağı bir yöntemle bölerek, paylaştırarak yapılabilir. Bir 

Günlük Yarışlarda  (Double Trap ve Bayanlar) seri içindeki atış sıralaması Jürinin izni ile her seriden 

sonra değiştirilebilir.  

 



9.13.1 Sporcu Kıyafeti 

a) Kadınlar ve erkekler spor pantolon, idman veya ısınma pantolonları ve ceketleri (eşofman), kadınlar 

benzer spor bluzlar, etek ve elbiseler giyebilir. Kot ve benzeri pantolonlar giyilmesi yasaktır. 

9.13.3 Milli IOC Kimliği 

Sporcunun ulusal IOC kısaltması ve sporcunun soyadı ve adının ilk harfi (latin alfabesi ile) dış atış 

kıyafetinin omuz bölgesinde ve sırt numarasının üstünde olmalıdır (IOC ulusal kısaltma üstte olacak). 

Ulusal bayrak, IOC ülke kısaltmasının sol tarafında yer alabilir.  

9.13.4 Siperlikler 

Şapkaya, kepe, atış gözlüğüne veya bir kafa bandına tutturulmuş, derinliği 60 mm'yi aşmayan yan 

siperliklere izin verilir. Yan taraftan bakıldığında siperlik alnın merkez noktasından daha ileriye 

uzanmamalıdır. 30 mm genişliği geçmeyen öne takılan siperliklere izin verilir. 
 

9.14.3.1-2 Elektronik skorboard bulunan poligonlar: 

İki (2) kişi asistan yardımcı hakem olarak atanmalıdır:  

 

a)   Birinci kişi, yardımcı hakem olarak görev yapmak ve resmi skor kartını işlemek için atış hattını 

yanına yerleştirilmelidir 

b)     İkinci kişi, yardımcı hakem olarak görev yapmak için atış hattının diğer tarafına yerleştirilmelidir 

c)     Resmi skor kartını kontrol etmek için üçüncü bir kişi atanabilir ve bu durumda diğer iki kişi yalnızca 

yardımcı hakem olarak görev yaparlar. 

9.14.3.4 Manuel skorboard bulunan poligonlar: 

Üç (3) kişi asistan yardımcı hakem olarak atanmalıdır: 

 

a) Birinci kişi, yardımcı hakem olarak görev yapmak için poligonun solunda veya sağında yer almalı 

ve manuel skorboardu kontrol etmelidir.  

b)  İkinci kişi karşı tarafa yerleştirilmeli ve yardımcı hakem olarak görev yapmalıdır.  

c)    Kalıcı resmi skor kartına manuel skorboardun gösterdiği puanların doğru bir şekilde 

kaydedildiğini kontrol etmek için üçüncü kişi atış hattının arkasına yerleştirilmelidir; 

9.14.5.2 Takım Yarışmaları:  
 

b)  Bir üyenin diskalifiye edildiği bir takım sıralanmamalı ve "DSQ" (Diskalifiye) ifadesi ile sonuç 

listesinde gösterilmelidir. 
 

9.15.1.1 Final Öncesi Beraberlikler 
a) Sıralama turları sonucunda iki veya daha fazla sporcunun mükemmel puana (tam puan) sahip olması 

durumunda, sıralamadaki yerleri baraj atışı ile belirlenir. Baraj atışlarındaki atış sırası kura ile belirlenir. 
 

9.15.1.2 Geri Sayım Kuralı:  
 

        c) Eğer bütün serilerin sonuçları eşitse, son serinin son hedefinden başlanarak teker teker manke bulunana 

kadar geri sayım yapılır (Gerekirse bir sonraki seriye ve sonraki serilere kadar). Berabere sporcuların 

mankeleri de aynı hedefte ise, geri sayım eşitlik bozuluncaya kadar devam edecektir. İlk MANKE 

atışına kadar en çok vuruşu olan sporcuya sıralamada daha yüksek yer verilecektir. Bozulamayan bir 

eşitlik (mutlak eşitlik) varsa, sıralamaya baraj atışı ile karar verilmelidir. 
 

9.15.3 Takım Beraberlikleri 

İki (2) veya daha fazla takımın aynı puanlara sahip olması durumunda, son serilerden geriye doğru 

takımların seri toplam puanlarına bakılır (gerekirse bir sonraki seriye ve daha sonraki serilere bakılır). 

Eğer eşitlik bozulmamış ise (yani, tüm serilerde takım elemanlarının toplam puanları aynı ise), o zaman 

son seri son plağından başlanarak geri sayım kuralı ile takım sıralamaları belirlenir (gerekirse bir sonraki 

plak, sonraki plaklar ve hatta sonraki serideki plaklara kadar). Son hedef (vuruş) puan toplamı daha 

düşük olan takıma sıralamada daha düşük sıra verilir. 
 

9.15.4.4 Final öncesi baraj atışlarında sporcuların hazırlık zamanı: 

Hakem "START" (BAŞLA) komutunu verdikten sonra veya önceki sporcu nizami (geçerli) bir hedefe 

ateş ettikten sonra, sporcu trap ve double trap için 12 (oniki) saniye içerisinde, skeet için 15 (onbeş) 

saniye içerisinde pozisyon almalı, silahını doldurmalı, tek veya çift hedefini istemelidir. Baraj 

atışlarında hazırlık süresini kontrol etmek için bir zamanlama cihazı kullanılmalıdır. Bu süre 

sınırlamalarına uyulmaması halinde cezalar uygulanır. 

 



 

9.15.5.2 Trap  

9.15.5.3 Double trap  

9.15.5.4Skeet         

 

Final Öncesi Baraj Atışı Prosedürü  
 

       h)  Bir sporcunun farkında olmaksızın sırası gelmeden atış yapması halinde, atışın sonucu kaydedilmeli ve 

sporcuya resmi bir uyarı (sarı kart) verilmelidir. Hatanın tekrarı halinde ise atışının sonucu "MANKE" 

olarak ilan edilmelidir. 
 

9.16.3.5. & 6 Teknik İhlaller 

*Kural ihlalinde bulunan sporcuya hakem tarafından verilen uyarı (sarı kart) puan cetveline işaretlenir.  

*Sporcu; yukarıda belirtilen ihlallerin herhangi birini ikinci veya daha fazla ihlali halinde hakem 

tarafından her olay için ilgili Özel Teknik Kurallara göre ayrı ayrı cezalandırılmalıdır (Trap: 9.8.8.4; 

Double trap: 9.9.8.3; Skeet: 9.10.3.13). Bu cezalar skor kartı sekretaryaya (RTS Oficce) 

gönderilmeden önce hakem tarafından puan kartına işlenmelidir.  

          *Hakem Uygulaması: Hakem "Dur" komutu vermeli ve cezayı sporcuya bildirmeli, yeşil kart 

göstermeli, skor bordu ayarlamalı, bir sonraki sporcuyu seriye devam etmeye yönlendirmelidir. 

9.16.5 & 5.1:  Diskalifiye (Kırmızı Kart) 

Bir sporcu, yarışmanın herhangi bir aşamasında diskalifiye edilmesi halinde (eleme ya da final),                          

o sporcunun o yarışmanın tüm evrelerine ait skorları silinmeli ve sporcu, sonuç listesinin sonunda neden 

diskalifiye edildiğine dair bir açıklama ile birlikte listelenmelidir. 

 

9.17.3 İtiraz Zaman Sınırlaması   

Herhangi bir yazılı itiraz (İtiraz Formu), iddia edilen olayın meydana geldiği serinin sona ermesinden 

sonra on (10) dakika içinde Jüri Üyesine sunulmalıdır. İtiraz Federasyonun Yarışma genelgesinde 

belirlediği ücret ile birlikte sunulmalıdır. İtiraz reddedilirse, ücret Organizasyon Komitesinde kalır, itiraz 

uygun görülürse ücret iade edilmelidir. 

 

9.18.4 Finallerin İdare Prosedürü 

    Bildirim Zamanı: Final ‘den 30 dakika önce  

 

Finalistler fişek kontrolü için fişek teslimi yaparlar. 

 

Takım liderleri, sporcularının zamanında final poligonuna bildirimde bulunmalarından sorumludurlar 

(Kural 9.18.2.1).  

 

Jüri, finalistlere bütün fişeklerini (sırt numarasına karşılık gelen) numaralandırılmış kutulara 

yerleştirmesini söyleyecektir.  

 

Jüri, fişek kontrolü için fişek seçecek ve ekipman incelemesi yapacaktır. Fişek kontrolleri finalist 

sporcuların sunulmasından önce tamamlanmalıdır.  

Sporcular final poligonundan (FOP) ayrılabilirler ama Final ‘in başlangıcından 15 dakika önce geri 

dönmelidirler. Final poligonuna ilave fişek getirilemez.    

     

 

 



 

 

 

 FİNAL ÖNCESİ BERABERLİKLERDE SIRT NUMARALARININ BELİRLENMESİ 

      Sıralama serileri sonrasında finale kaldığı netleşen 6 sporcu var ise, bunlardan bazıları arasında 

beraberlik olsa dahi sırt numarası belirlemek için shoot-off atılacaktır. 

 

      Sıralama serileri sonrasında finale aday 6'dan fazla sporcu var ise. Beraberliklerin bozulması için 

shoot-off atılır. Atılan shoot-off finale kalan 6 kişi belli olduğu anda sona erer. Shoot-off sonrası belli 

olan ilk 6 içinde veya dışında devam eden herhangi bir beraberlik varsa geri sayım kuralı ile bozulur. 

Bozulamıyorsa, yani mutlak beraberlik (tüm seri puanlarının ve manke plakların aynı olması) durumu 

oluşmuş ise ilk 6 içindeki o berabere sporcular tekrar shoot-off atar, ilk 6 dışındaki berabere sporcular ise 

aynı dereceyi paylaşırlar ve listede soyadlarına göre alfabetik olarak yer alırlar. 

 

     Final öncesinde atılan shoot-off atışları final sırt numarası veya sporcunun ilk 6 dışı listedeki 

sıralaması açısından belirleyicidir. Eşitliği bozarak yukarı veya aşağı doğru berabere olanlardan sıyrılan 

sporcular devam eden bir beraberlikleri yoksa tekrar geri sayım kuralına maruz kalmazlar, ilk 6 

içindelerse doğrudan sırt numarası alırlar, ilk 6 dışındalarsa dereceleri belli olur. 

 

 

 

* Shoot-off = Beraberlik bozma atışı 
 

 
                     


