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TÜRKİYE 
 ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 

ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI 

30 TEMMUZ – 04 AĞUSTOS 2019 
MERSİN 

 

YARIŞMA GENELGESİ 

“ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI” Atıcılık yarışmaları 30 Temmuz – 04 Ağustos 2019 
tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonunda yapılacaktır. 

Yarışmalar; 

1. İlgili spor dalında lisanslı, kulüp mensubu ve ferdi sporculara aşağıda belirtilen şartlarda açık olup, 
yarışmalar tüm ateşli silah disiplinlerinde yapılacaktır. 

2. Sporcular programda belirtilen antrenman gününde kendi branş ve kategorileri için ayrılan yer 
ve sürede antrenman yapacak olup, bunun dışındaki talepler hiçbir suretle kabul edilmeyecektir. 

3. Kulüp akreditasyonunu yaptırmamış olan kulüplerin sporcuları yarışmalara 
katılamayacaklardır. 

4. Yarışmalarda takım tasnifi yapılabilmesi için en az 3 (üç) takımın başvuru yapmış olması 
gerekmekte olup, takım yarışmalarının ödül töreninde takımlara kupa, takım sporcularına başarı 
belgesi, ferdi sıralamalı yarışmaların ödül töreninde ise sporculara madalya verilecektir. Dereceye 
giren sporcular ödüllerini bizzat kendileri alacaklar, aksi takdirde ödülleri verilmeyecektir. 

5. Takımlar aynı kulübe mensup 3 sporcudan ya da İl Müdürlüklerini temsilen aynı ilin 3 ferdi 
sporcusundan oluşur. Her kulüp veya İl Müdürlüğü her branş ve kategoride birer takımla temsil 
edilebilir. 

6. Minikler kategorisi yaş aralığında yer alan sporcular ateşli silah yarışmalarına katılamayacaklardır. 
7. Yıldızlar kategorisi yaş aralığında yer alan sporcular sadece Tüfek Yat yarışmalarına katılabilecek 

olup, bu yaş aralığında yer alan sporcuların bir üst kategoride yarışmalarına izin verilmeyecektir. 
8. Yarışmalarda Uluslararası Atış Sporları Federasyonu (ISSF) ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık 

Federasyonu mevzuatı uygulanacaktır. 
9. Kategorilerde yaş hesaplanmasında, 31 Aralık tarihi esas alınacaktır. 

Büyükler : 1998 ve daha büyük doğumlular, 
Gençler : 1999-2000-2001-2002- 2003 doğumlular, 
Yıldızlar : 2004-2005-2006 doğumlular, 

10. Yarışmalara katılacak sporcuların lisanslarının 2019 yılı vizeli olması gerekmektedir. 
11. Yarışma Başvuruları Online Başvuru Formu yoluyla yapılacak olup, faks ya da e-posta ile yapılan 

başvurular kayda alınmayacaktır.  
12. Yarışma için başvuru yapacak olan tüm sporcuların Federasyon veri tabanında kayıtlı olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle, ilk olarak sporcu veri tabanında kaydınızın olup olmadığını kontrol 
ediniz. Kaydınız yok ise yarışma başvurusunu yapmadan önce Sporcu Yeni Kayıt Formu’nu 
doldurunuz. Mevcut kaydınızda bir değişiklik ya da hata söz konusu ise (kulüp değişikliği, il 
değişikliği, antrenör değişikliği v.b.) Sporcu Kayıt Yenileme Formu’nu doldurunuz. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2eMtEOIjZmdfhZjQDV53i398B8wCITVsry5nMkF7rRQqjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLvCemv50cANvrucrt7gJJmarX9QEGrxEsOQkNyZioITzpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyaACrmJX46S3-tndvEcNBVtpBHpyTthEC2tROXiSSmtY0Q/viewform
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13. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Temmuz 2019 olup, 21 Temmuz 2019 tarihine kadar Online 
Başvuru Formu web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açık kalacaktır. Ancak; son 
başvuru tarihi olan 18 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminden 21 Temmuz 2019 tarihi mesai 
bitimine kadar yapılacak olan başvurular ‘geç başvuru’ statüsünde değerlendirilecek ve bu 
tarihten sonra yapılacak olan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. 

14. ‘Geç Başvuru’ kapsamında yapılacak olan başvurularda her sporcu için ayrı ayrı olmak üzere 
Federasyonumuzun TR40 0003 2000 0000 0053 5451 41 iban numaralı hesabına 30,00.TL geç 
başvuru ücreti ödenecek olup, söz konusu ödeme dekontlarının 0 312 311 68 75 numaralı faksa 
ya da info@taf.gov.tr e-posta adresine 21 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi 
halinde yapılan ‘geç başvurular’ kayda alınacaktır. Aksi takdirde başvuru yapılmamış sayılacak ve 
yarışma listelerine dâhil edilmeyecektir.  

15. Yarışma öncesi yapılacak Teknik Toplantıya katılacak idareciler ekte gönderilen katılım formunu 
eksiksiz doldurmuş ve tasdik edilmiş şekilde (onaylı ve imzalı ) sporcu lisansları ile birlikte toplantı 
sırasında tertip komitesine vereceklerdir. Katılım formunun aslını teslim etmeyen il ve ya 
kulüplerin sporcuları ve antrenörleri yarışmalara alınmayacaktır.  

16. Sporcular nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklar ve istenmesi halinde görevlilere 
göstereceklerdir. 

17. Yarışma listelerinde belirtilmiş olan sporcuların, yarışmaya katılamama durumlarında; katılmama 
nedenlerini içeren dilekçelerini yarışma tertip kuruluna iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe 
göndermeyen ya da mazeretleri uygun görülmeyen sporculara 30,00TL. cezai işlem uygulanacak 
olup, bir sonraki yarışma genelgesinden önce söz konusu ücreti yatırmayan sporcular bir sonraki 
yarışmaya alınmayacak, bağlı bulundukları kurumlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ve 
kulüplerine Federasyonumuzca uyarı yazısı gönderilecektir. 

18. Yarışmalarda; itirazlar makbuz ya da tutanak karşılığı 200.-TL ödenerek yapılacaktır. İtirazın haklı 
olması halinde alınan ücret iade edilecek aksi halde Federasyon’a gelir kaydedilecektir. 

19. Yarışma sonuçları 2019 yılı Milli Takım Aday Kadrosunun tespitinde göz önüne alınabilecektir. 
20. Resmi antrenmanlarda ve yarışmalarda; tüm sporcular Juri/Hakem Komitesi tarafından izlenecek 

ve kurallara hâkim olmadığı ya da tehlikeli silah kullandığı tespit edilen sporcular ISSF kuralları 
gereğince, yarışmalara alınmayacak ya da diskalifiye edilecektir. 

 
MALİ KONULAR; 

1. 2019 yılı vizesi olmayan hiçbir antrenöre ödeme yapılmayacaktır. 
2. Müsabakalara KAFİLE BAŞKANI VEYA İDARECİ olarak katılanlara, Federasyon tarafından herhangi 

bir ücret ödenmeyecektir. 
3. Birden fazla disiplinde yarışmaya katılanlar; herhangi bir disiplinde harcırah almayı hak ettikleri 

taktirde, katıldıkları tüm disiplinlerin yarışma günü kadar harcırah alacaklardır. 
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih ve 142527 sayılı revize 

edilmiş Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre Tüfek veya Tabanca branşlarında;  
1- 15 sporcu ile gelen kulüp veya bölgelerin 1 antrenörüne, 16-30 sporcu ile gelen kulüp veya 
bölgelerin 2 antrenörüne, 31-45 sporcu ile gelen kulüp veya bölgelerin 3 antrenörüne, 46-60 
sporcu ile gelen kulüp veya bölgelerin 4 antrenörüne, 61 ve üzeri sporcu ile gelen kulüp veya 
bölgelerin 5 antrenörüne ödeme yapılacaktır. 

5. Tüfek ve Tabanca branşlarında Büyükler ve Gençler kategorilerinde ilk 8 (sekiz), Yıldızlar 
kategorisinde ilk 15 (on beş) dereceyi elde eden sporculara kanuni harcırahları ödenecektir. 

6. Yarışmalara sporcu olarak katılanlar, yarışma başvuru listelerinde antrenör olarak yer 
alamayacaklardır. 

7. Dereceye giremeyen sporcular ile idarecilerin harcırahları İl Müdürlükleri tarafından ödenebilir. 
 

      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2eMtEOIjZmdfhZjQDV53i398B8wCITVsry5nMkF7rRQqjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2eMtEOIjZmdfhZjQDV53i398B8wCITVsry5nMkF7rRQqjA/viewform
mailto:info@taf.gov.tr
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AÇIKLAMA 

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

Bu katılım şartlarında yer almayan konularda karar verme yetkisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık 
Federasyonu veya Tertip Kurulu Başkanlığına aittir. 
 
 
Federasyon E-Mail : info@taf.gov.tr   

 

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız.    

 

 

 

 

 

2- Ateşli Tüfek Yarışma Katılım Formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne onaylatılacak) 

 
Excell  ya da PDF 

 
 

 

YARIŞMA PROGRAMI 
(Sonraki Sayfa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ateşli Tabanca Yarışma Katılım Formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne onaylatılacak) 

 
Excell ya da PDF 

 

mailto:info@taf.gov.tr
mailto:info@taf.gov.t
mailto:info@taf.gov.tr
mailto:info@taf.gov.tr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2eMtEOIjZmdfhZjQDV53i398B8wCITVsry5nMkF7rRQqjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2eMtEOIjZmdfhZjQDV53i398B8wCITVsry5nMkF7rRQqjA/viewform
https://www.taf.gov.tr/content/upload/formlar/yeni_katilim_formlari/atesli_tufek_katilim_formu.xlsx
https://www.taf.gov.tr/content/upload/formlar/yeni_katilim_formlari/atesli_tufek_katilim_formu.pdf
/content/upload/formlar/yeni_katilim_formlari/atesli_tabanca_katilim_formu.xlsx
https://www.taf.gov.tr/content/upload/formlar/yeni_katilim_formlari/atesli_tabanca_katilim_formu.pdf
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TÜRKİYE  
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 
 

ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
30 TEMMUZ– 04 AĞUSTOS 2019 / MERSİN 

 

 
 

YARIŞMA PROGRAMI 
 

TARİH 50 METRE POLİGONU 25 METRE POLİGONU 

30.07.2019 
TÜFEK YAT ANTRENMANI 

(Tüm Kategoriler) 
25M RAPID TABANCA ANTRENMANI 

(BE-GE) 

   

31.07.2019 
TÜFEK YAT YARIŞMALARI 

(Tüm Kategoriler) 
25M RAPID TABANCA YARIŞMASI 

(BE-GE) 
   

01.08.2019 
TÜFEK 3 POZİSYON RESMİ ANTRENMANI 

(BE-GE-BB-GB) 

25M STANDART TABANCA ANTRENMANI 
(BE-GE) 

25M CENTER FIRE ANTRENMANI (BE)  

25M TABANCA ANTRENMANI (GE) 
   

02.08.2019 
TÜFEK 3 POZİSYON YARIŞMALARI 

(BE-GE-BB-GB) 

25M STANDART TABANCA YARIŞMASI 
(BE-GE) 

25M CENTER FIRE YARIŞMASI (BE) 

25M TABANCA YARIŞMASI (GE) 

   

03.08.2019 
50M SERBEST TABANCA ANTRENMANI 

(BE-GE) 

25M TABANCA BAYANLAR ANTRENMANI 
(BB-GB) 

  

   

04.08.2019 
50M SERBEST TABANCA YARIŞMASI 

(BE-GE) 

25M TABANCA BAYANLAR YARIŞMASI 
(BB-GB) 

 

 
 
 
AÇIKLAMALAR :  
 

- Her sporcu kendi serisinde/saatinde ve belirlenmiş olan atış yolunda antrenman yapacaktır. 
- Resmi antrenman, yarışma ve ödül töreni saatlerini de içeren yarışma programı, başvuruların 

tamamlanmasından sonra katılımcı sayısına göre belirlenecek ve web sitemizden 
yayınlanacaktır, 

- Yarışma programı zorunlu nedenlerle değişiklik gösterebilir. Ancak, nihai değişiklikler Yarışma 
Tertip Kurulu Toplantısında ve Tertip Kurulu Kararları ile yapılacaktır. Bu nedenle, Tertip Kurulu 
Toplantısına katılım büyük önem arz etmekte olup, sonrasında yapılacak olan itirazlar ya da 
değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

 


