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TÜRKİYE 

ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 
 
 

2017 SEZONU PLAK ATIŞLARI GENEL PRENSİPLERİ  
 

 Teknik Kurulca hazırlanıp Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanmış olan faaliyet programında 
zorunlu haller dışında değişikliğe gidilmeyecektir. Yarışmalar için belirlenen yerlerde ihtiyaç 
duyulması halinde; sporcu katılımı, iklim ve poligon şartları göz önüne alınarak önceden 
duyurulmak şartıyla gerekli değişiklikler Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilecektir.  

 

 2016 sezonunda uygulamasına başlanan Türkiye Sıralaması uygulamasına 2017 sezonunda da 
devam edilecektir.   

 

 Grup elemeleri, trap için aynı poligonda farklı tarihlerde 2 ayak, skeet ve double trap için 1 ayak 
olarak atılacak olup, bu yarışmalar için belirlenen poligonlarda değişiklik yapılmayacaktır. Trap 
yarışmacılarından 2016 Türkiye sıralamasına göre büyük erkeklerde ilk 18, genç erkekler, büyük 
bayanlar ve genç bayanlarda ise tüm sporcular aynı grup eleme yarışmasında yarışacaklardır. 
Bölgelerin ayrımı buna göre yapılacaktır.  

 

 Grup elemeleri sonucunda trap ve skeet branşlarında Federason Kupası, Türkiye Şampiyonası, 
Cumhuriyet Kupası yarışmalarının her birine katılım bütün kategoriler toplamında 160'şar 
sporcuyla sınırlandırılacaktır.  Zafer Kupasına katılım her sporcuya açıktır.  

 
 Ulusal Cumhuriyet Kupası öncesinde Marmara Bölgesi İstanbul'da, Ege Bölgesi İzmir'de, İç 

Anadolu Bölgesi Konya'da, Akdeniz-Güneydoğu Anadolu-Doğu Anadolu Bölgeleri Adana'da 
olmak üzere Bölgesel Cumhuriyet Kupaları  düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Puan veren 
yarışmalara ilave olarak faaliyet programına alınan 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma 
Kupasına ve Bölgesel Cumhuriyet Kupalarına katılım herkese açıktır.  

 

 Uluslararası yarışmalardan önce iklim ve poligon şartları uygun olan illerde milli takım kampları 
yapılacaktır.  

 

 Yarışma yapılacak poligonlar Teknik Kurul tarafından incelenecek ve eksikler tespit edilerek 
rapor edilecektir.  

 

 Faaliyet programında yarışma takviminden ayrı olarak trap ve skeet branşları için gençler ve 
bayanlar kategorilerinde gelişim kamplarına yer verilecektir.  

 

 Trap-Skeet branşlarında yeni genç sporcular kazanmak amacıyla GENÇ SPORCU TEŞVİK 
PROGRAMI uygulamasına başlanacaktır.  Programa paralel olarak, yarışmalarda 12-16 yaş 
aralığındaki sporcuları kapsayan yıldızlar kategorisi açılacak ve başlangıç aşamasındaki 
sporcuların bu ayrı kategori altında yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Genç erkekler ve genç 
bayanlar kategorilerinde ilk 6 sporcuya ödenen yarışma harcırahları 2017 sezonundan itibaren 
genç erkekler, genç bayanlar ve yıldız erkekler, yıldız bayanlar kategorilerinde ilk 10 sporcuya 
ödenecektir.  Yıldızlar kategorisinde bayanlar 50 plak, erkekler 75 plak üzerinden yarışacak, final 
serisi atılmayacaktır. 

 Dopingle mücadele kapsamında 2017 sezonu yarışmalarında doping testleri yapılacaktır. 
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 2017 sezonunda yarışmalara veteran kategorisinde katılmak isteyen sporcular sezon boyunca 

tüm yarışmalara veteran kategorisinde katılacaktır. Büyükler-Veteran kategorileri arasında 

geçiş olmayacaktır. Tüm yarışmalarda veteran kategorisi açılacaktır.  

 

TÜRKİYE SIRALAMASI 

 
Türkiye sıralaması; tüm sporcuların, son 3 yarışma sonuçları ile yer alacakları, baraj puan ile birlikte milli 
takım belirlenmesine de esas teşkil edecek güncel ve şeffaf genel klasman tablosudur.  
 
Uygulamanın esasları;  
 
2016 sonu Türkiye Sıralaması tablosu ile 2017 sezonuna başlanacak, faaliyet programındaki Grup 
Elemeleri, Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası, Zafer Kupası, Cumhuriyet Kupası yarışmalarından, 
sonuçlanan her yarışmanın puanı 3 sütunlu sıralama tablosuna eklenecek, tabloya eklenen her yarışma 
sütunu ile birlikte en eski yarışma sütunu tablodan silinecektir. Böylelikle sürekli olarak atılmış olan son 
3 yarışmanın puanlarına göre güncel sıralama oluşacaktır. Türkiye sıralamasına puan veren yarışmalara 
katılım zorunludur. Son 3 yarışma içindeki herhangi bir yarışmaya katılmamış olan sporcu, sıralama ve 
baraj puan kaidelerine uymayan bir ortalama veya sıralama hesabıyla hak iddia edemez. Yönetim 
Kurulu, hayati bir konu olmadıkça mazeret beyanlarını kabul etmeyeceğini işbu regleman ile açıkça ifade 
etmiştir. Yönetim kurulunca kabul edilmiş hayati bir mazaret olması durumunda, sporcunun eksik 
yarışma puanı, güncel Türkiye Sıralaması tablosunda görünen yarışma puanlarının ortalaması ile 
tamamlanır. Yurt içi yarışma ile çakışan bir yurt dışı yarışması olması durumunda, Türkiye Sıralaması 
tablosuna sporcunun diğer müsabakalarda attığı skorların ortalaması değil, o tarihte katılmış olduğu 
yurt dışı yarışma puanı işlenir. Milli takım sporcularının, güncel Türkiye Sıralaması tablosundaki ilk 
yurtiçi yarışmasından sonra atılmış olmak kaydıyla, yurtdışı yarışmalarda attıkları skorlardan yüksek 
olanları, yurtiçi yarışma skorlarından düşük olanları yerine değerlendirmeye alınır.   
 
2017 YILI MİLLİ TAKIM SEÇME ESASLARI 
 

 Milli takım sporcularının seçiminde, baraj puan sınırını da içeren Türkiye Sıralaması tablosunun 
ilgili yurtdışı yarışma öncesindeki güncel hali esas alınacaktır. Her kategoride ilk 3 sırada ve baraj 
üzerinde yer alan sporcular Milli Takım Aday Kadrosu olarak Yönetim Kurulunca 
değerlendirilirler. Milli Takım asıl kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.  

 

 Bir yurtdışı yarışmaya, kategorilerden herhangi birinde takım olarak katılım sağlanabilmesi adına 
milli takıma ilave sporcu alınması gerektiğinde Teknik Kurul tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı 
ile, sadece baraj puan göz ardı edilerek ve fakat Türkiye Sıralamasına bağlı kalınarak milli takıma 
sporcu çağırılabilecektir.    

 

 Milli takımlarda, büyükler barajına ulaşan ve Türkiye Sıralamasındaki konumu uygun olan genç 
sporcular büyükler kategorisinde öncelikli olarak değerlendirilebilecektir.  Ayrıca önceki sezon 
gençler kategorisinde yarışmış, önümüzdeki sezon büyükler kategorisinde yarışacak olan 
sporcuların son Türkiye sıralaması tablosunda gençler kategorisinde görünen puan ve konumları 
büyükler milli takım değerlendirmesi için korunur, geçerlidir.  

 

 Milli takım kadrosuna alınan KKTC ikametgahlı sporcuların, Federasyonumuz tarafından farklı bir 
program belirlenmemiş ise, kafilenin yurtdışına hareket saatinden en az 48 saat önce tüm evrak 
ve teçhizatları ile birlikte Türkiye'ye giriş yapmış olmaları gerekmektedir. Herhangi bir sebeple 
kafileye katılım sorunu yaşanması durumunda tüm sorumluluk sporcuya ait olup,  hakkında 
sonraki yarışmalar için milli takımdan men de dahil cezai işlemler uygulanması, ilgili yurtdışı 
yarışmaya katılımı için kendisi adına yapılan masrafların ve ISSF tarafından Federasyonumuza 
uygulanan cezanın kendisinden tazmini yollarına gidilecektir.  
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Türkiye Sıralaması Milli Takım Baraj Puanları: 
 

TRAP-SKET BÜYÜK ERKEK 346 

TRAP-SKEET GENÇ ERKEK 331 

TRAP-SKEET BÜYÜK BAYAN 196 

TRAP-SKEET GENÇ BAYAN 184 

DOUBLE TRAP BÜYÜK ERKEK 391 

DOUBLE TRAP GENÇ ERKEK 376 

 
Milli Takım Aday Kadro Sporcuları Mazeret Beyanları:  
 

 Milli takım aday kadro sporcuları, Milli Takım antrenörlerinin nezaretinde yapılacak çalışmalara 
ve hazırlık kamplarına katılmak zorundadır. Ancak geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul 
edilen sporculara izin verilebilir. Bunun için müracaatların zamanında ve yazılı olarak yapılması 
ve yazılı cevap alınması gerekmektedir. Mazeret beyanları il temsilcileri vasıtası ile Teknik Kurul’a 
acilen bildirilmelidir. Bu kurala uymayan sporcular aday kadrodan ihraç edilecektir.  

 
Milli Takım Aday Kadro Sporcularına Malzeme Tahsisi:  
 

 Aday kadro sporcularının yerel çalışmaları ve kamp çalışmaları için gerekli plak ve fişek tahsisatı 
Teknik Kurul’un teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılacaktır.  

 

Yerel Antrenörler:  
 

 Tüm aday kadro sporcuları yerel çalıştırıcılarını bildirmek durumundadır. Aday kadro sporcuları 
yerel çalışmalarını belirttikleri antrenörler ile yaparlar. Milli Takım kamplarında yerel 
antrenörler, Milli Takım antrenörleri idaresinde yardımcı olarak bulunabilirler. Yerel antrenörler, 
sporcularına ait her türlü bilgiyi Milli Takım antrenörlerine rapor edeceklerdir. Yerel antrenörleri 
olmayan sporcular, çalışmalarını Milli Takım antrenörleri tarafından kendilerine verilen 
programa göre yapacaklardır.  

 

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL MALZEME TAHSİSİ 
 

 Yurtiçi yarışmalarda her branş ve kategoride (veteranlar dahil) ilk 6’ya giren sporculardan 
aşağıdaki baraj puanları aşanlara 1.000 adet fişek tahsisi yapılarak, yarışmalardan sonra hak 
eden sporcuların illerine gönderilecektir. Ayrıca rekor kıran veya egale eden sporculara 1.000 
adet ilave fişek yardımı yapılacaktır. Sezon sonunda Türkiye sıralaması sonuçlarına göre her 
branş ve kategoride (veteranlar dahil) sıralamada 1. olanlara 3.000, 2.olanlara 2.000, 3. olanlara 
1.000 adet fişek ödül olarak verilecektir.  

 

TRAP-SKET BÜYÜK ERKEK 110 

TRAP-SKEET GENÇ ERKEK 105 

TRAP-SKEET BÜYÜK BAYAN 62 

TRAP-SKEET GENÇ BAYAN 58 

TRAP-SKEET VETERAN 105 

DOUBLE TRAP BÜYÜK 
ERKEK 

125 

DOUBLE TRAP GENÇ ERKEK 120 
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YURTİÇİ YARIŞMALAR VE REGLEMANLARI 
 

 Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası, Ulusal Cumhuriyet Kupası yarışmalarına katılım Grup 
Eleme yarışmaları sonuçları baz alınarak tüm kategoriler toplamında poligon kapasitesine uygun 
sporcu sayısı ile sınırlandırılacaktır. Öncelik yıldız, genç ve bayan sporcular olmak üzere kalan 
kontenjan büyük erkek ve veteranlar ile tamamlanacaktır.  

 

 Zafer Kupası yarışması bütün sporculara açıktır.  
 

 Ulusal Cumhuriyet Kupası yarışmasına katılım 160 kişiyle sınırlandırılmıştır.   
 

 Bölgesel Cumhuriyet Kupaları atılacak ve bu yarışmalara bölgelerden katılım herkese açık 
olacaktır.   

 

 Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda takım sıralaması, ferdi sıralama, ferdi final atışları 
olacaktır.  Her kulüp yarışmaya,  her branş ve kategoride bir takımla katılabilir. Her takım en az 
3, en fazla 5 sporcudan oluşur. Kulüp takımı adına yarışan en fazla 5 sporcudan en iyi 3 
sporcunun puanları toplamı ile ilgili takımın sıralamadaki yeri belirlenecektir. Her bir kulüp 
adına 5 takım sporcusu haricinde ferdi katılım olmayacaktır. Takım tasnifi yapılabilmesi için her 
kategoride en az 4 takım olmalıdır. İlk 6 takımın yolluk ve yevmiye ödemesi yapılacaktır. Takım 
çıkaramayan kulüpler bu yarışmaya katılamayacaktır. Bu yarışma milli takım ve Türkiye 
sıralamasına puan vermeyecektir.  

 

 Yarışma reglamanları her yarışma için Teknik Kurul tarafndan hazırlanıp ilgili as başkanın onayı 
alındıktan sonra ilan edilecektir.  

 

 Yarışmalara katılacak iller, sporcularının tüm bilgilerini katılım formlarında belirtip, yarışma 
tarihinden en az 10 gün önce il temsilcileri tarafından federasyona ileteceklerdir. Bu listelerde, 
sporcuların kulüpleri ve doğum tarihleri ile branşları açıkça belirtilecektir. Son bildirim 
tarihinden sonra yapılacak müracaatlar geçerli olmayacaktır.  

 

 Yarışmalar sırasında terk eden sporcular hakem ve jüri üyelerine bilgi vermek zorundadır. Sezon 
içerisinde iki defa yarışmayı habersiz terk eden sporcu bir sonraki yarışmaya katılamayacaktır.  

 
TRAP GRUPLAR (MERSİN) 

 1. GRUP  2. GRUP 
1 AYDIN 1 ADANA 

2 ANKARA 2 KONYA 

3 ANTALYA 3 MANİSA 

4 BALIKESİR 4 ÇORUM 

5 ÇANKIRI 5 MALATYA 

6 HATAY 6 SAKARYA 

7 ELAZIĞ 7 RİZE 

8 KASTAMONU 8 OSMANİYE 

9 KAYSERİ 9 KARAMAN 

10 KIRŞEHİR 10 KKTC 

11 KOCAELİ 11 BURSA 

12 KAHRAMANMARAŞ 12 KIRKLARELİ 

13 ÇANAKKALE 13 BURDUR 

14 SİVAS 14 DENİZLİ 

15 MERSİN 15 ESKİŞEHİR 

16 İSTANBUL 16 DİYARBAKIR 

17 İZMİR 17 ŞANLIURFA 

18 TEKİRDAĞ 18 ZONGULDAK 

19 EDİRNE 19 DÜZCE 

20 SAMSUN 20 MUĞLA 

21 KİLİS 21 GAZİANTEP 

 


