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TÜRKİYE 
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

HAVALI SİLAHLAR ATICILIK LİG YARIŞMALARI  
GENEL TALİMATI 

2021 

                                                                                   Güncelleme: 23.02.2021 

 

Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet programında yer alan lig yarışmaları; 

 

1. Havalı Tabanca (Büyükler, Gençler) ve Havalı Tüfek (Büyükler, Gençler) branşlarında 

yapılacaktır, 

2. Yarışmalar; Federasyonun 2021 Yılı Faaliyet programında ve aşağıda belirtilmiş olan 

tarihlerde düzenlenecektir.  

1. Lig Yarışması  20-21 Şubat 2021  

2. Lig Yarışması  05-07 Mart 2021 

3. Lig Yarışması  12-13 Haziran 2021  

4. Lig Yarışması  30-31 Temmuz 2021  

5. Lig Yarışması  04-05 Eylül 2021  

6. Lig Yarışması  23-24 Ekim 2021 

7. Lig Yarışması  13-14 Kasım 2021 

8. Lig Yarışması  11-12 Aralık 2021 

 

3. Lig Finalinde uygulanan Eliminasyon, Çeyrek Final, Yarı Final ve madalya maçları aşamaları 

iptal edilmiştir. Yeni dönemde Lig Müsabakalarını ilk sekiz (8) sırada tamamlayan takımlar için 

2022 yılı Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası içerisinde ayrıca bir final müsabakası 

planlanacaktır, 

4. Yarışmaların elektronik hedef sistemi bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen illerde yapılması 

planlanmış olup, söz konusu tabloda belirtilen illerden yapılacak olan sporcu başvuru sayısına 

göre tablo güncellenebilecektir, 

5. İllerde yapılacak olan Lig Yarışmaları; Federasyon tarafından görevlendirilen hakemler 

nezaretinde yapılacak olup, bu yarışmalarda sporcu/antrenörlere federasyon tarafından 

harcırah ödemesi yapılmayacaktır. Sporcu ve antrenörlerin harcırahları il müdürlükleri 

tarafından ödenebilecektir, 

6. Federasyon tarafından harcırah ödemesi sadece lig yarışmalarının sonucunda final 

yarışmasına katılmaya hak kazanan takımların sporcularına, antrenörlerine ve hakemlere 

yapılacaktır, 

7.  İlinde elektronik poligon olmayan ve lig müsabakalarına katılmak isteyen bölgeler İl 

Müdürlükleri ya da kendi imkanları ile en yakın ilde yarışmalara katılabilecektir,  

8.  Lig yarışmaları sonunda yapılacak olan final yarışmaları neticesinde her kategoride; final 

müsabakalarına katılarak 1’nci olan takıma 40.000, 2’nci olan takıma 30.000, 3’ncü olan 

takıma 20.000, 4'üncü olan takıma ise 10.000 olmak üzere toplam 400.000 diabol, kupa ve 

madalya Federasyonumuzca ödül olarak verilecektir, 

9. İllerde yapılacak olan lig yarışmalarında; takımlar en az 1 Erkek - 1 Bayan dan oluşan  2 

(iki) sporcu ile temsil edilecektir. Ancak, yeterli sporcu sayısına sahip olan bölge/kulüpler yedek 

olarak bir (1) bayan ve bir (1) erkek sporcu daha belirleyip toplamda 4 (dört) sporcu ile takım 

oluşturabilecek ve her lig yarışmasına bu sporcularla iştirak edebilecektir. Ancak, bu 

durumdaki bölge/kulüpler lig müsabakasında takım adına yarışacak olan (takıma puan verecek 

olan) 1 bayan ve 1 erkek sporcunun isimlerini yarışma başlamadan en az 2 (iki) iş günü 
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öncesinde  federasyonun admin@taf.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak beyan edecek olup 

sadece 2 (iki) sporcunun yer aldığı takımların bu bildirimi yapmalarına gerek duyulmamaktadır. 

Kayıtlar tamamlanıp ilan edildikten sonra yapılacak değişiklik talepleri hiçbir surette kabul 

edilmeyecektir. 

10. İllerde yapılacak olan lig yarışmalarında; bölge/kulüpler tarafından yazılı olarak beyan 

edilen 1 Erkek-1 Bayan sporcudan teşkil edilen sporcuların skor toplamları takım puanı 

olarak tabloya işlenecektir, 

11. Takım puanı oluşması için bir lig müsabakası içinde en az iki (bir bayan- bir erkek) 

sporcunun yarışmış olması gerekmektedir. Sporcuların farklı tarihlerde attıkları skorlar 

toplanarak takım puanı teşkil edilmeyecektir,  

12. Takım oluşturamayan sporcular, yarışma tempolarını devam ettirebilmeleri için illerde 

yapılan lig yarışmalarına ferdi olarak katılabileceklerdir. Bu sporcuların da ferdi sporcu online 

başvuru formu doldurarak son başvuru tarihinden önce başvurularını yapmış olmaları 

gerekmektedir. Bu sporcuların puanları da Ferdi Türkiye sıralamalarına dahil edilecektir, 

13. Her lig yarışması sonunda takımların ve ferdi sıralamaların güncel puan tablosu web 

sitemizden yayımlanacaktır, 

14. Farklı illerin sporcuları takım oluşturabilecek olup, sporcular kendi illerinde yapılan lig 

yarışmalarına katılabilecek ve takımına puan verebilecektir. Bu durumda olan sporcuların 

online takım başvuru formundaki ilgili alanda yarışmaya katılacakları ili belirtmeleri 

gerekmektedir,  

15. Mazeretleri nedeni ile (öğrenci, memur, sınav, mecburi görev v.b) kendi lisans ilinde ya da 

başvuru sırasında belirtilmiş olan ilde yarışmaya katılamayacak olan sporcular, mazeretlerini 

belgelemeleri koşuluyla tercih edebilecekleri lig ilinde ya da yarışma yapılan en yakın lig ilinde 

yarışmaya kendi imkanları ile katılabilecek olup, mazeret dilekçelerini yarışma tarihinden en 

geç 5 iş günü öncesinde federasyona iletmiş olmaları gerekmektedir, 

 

Finale katılacak olan takımların belirlenmesi; 

 

16. Final Yarışmalarına her takım 2 (iki) sporcu ile katılabilecek olup, kendilerinin belirleyeceği 

1 bayan ve 1 erkek sporcudan oluşması zorunludur. 

17. Takımı finale katılmayı hak etmiş olsa bile, lig yarışmalarının en az 1 tanesinde takımı 

adına yarışmamış olan sporcular hiçbir surette final yarışmalarına katılamayacaklardır, 

18. Her lig yarışması ayrı ayrı değerlendirilecek olup, 8 lig yarışmasının ardından takımların 

lig yarışmalarında elde ettikleri en iyi 5 lig yarışması skorlar toplamı değerlendirmeye 

alınacak ve her kategorinin sıralamasında ilk 8 içerisinde yer alan takımlar finale davet 

edileceklerdir,  

Ancak, çeşitli nedenlerle yapılamayan/iptal edilen lig maçları olduğu takdirde Finale katılacak 

olan takımların tespitinde toplam lig yarışması sayısının yarıdan bir fazlasına katılmış olmaları 

şartı aranacaktır. 

 Örnek:  7 Maç  4 katılım 

  6 Maç  4 katılım 

  5 Maç  3 katılım 

19. Yurtiçi lig yarışması ile çakışan bir uluslararası yarışma ya da milli takım kampı olması 

nedeni ile, lig yarışmasına katılım gerçekleştirilememesi durumunda;  

a. Söz konusu sporcunun katılmış olduğu yurtdışı yarışma disiplini 10m Havalı Silahlar 

disiplini ise, o yarışmanın ilk 4 (dört) serisi yurtiçi lig yarışması tablosuna eklenecektir, 

b. Yarışma farklı disiplinde ise ve Milli Temsil nedeni ile sporcunun katılamadığı lig 

yarışması sayısı toplam katılım sayısı şartını karşılamıyor ise, bir defaya mahsus olmak 

üzere, katılamadığı 1 lig yarışma skoru yerine katıldığı lig yarışma skorlarının 

ortalaması hesaplanarak tabloya eklenecektir. Başka bir deyişle; söz konusu milli 

mailto:admin@taf.gov.tr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciXqul0UV-Jz_DMic1nNKcMVX5tQKeseZxEbfPqrxX1G3Fgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciXqul0UV-Jz_DMic1nNKcMVX5tQKeseZxEbfPqrxX1G3Fgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHR4gmMXkJt8Su8WTdMG2kOxevhorHRNA2kGPXAbirmzODLA/viewform
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sporcuların en iyi lig yarışması skorlar toplamı hakkından yararlanabilmesi için diğer 

sporculara göre 1 eksik katılım hakkı tanınmıştır.  

20. Yarışmalar iki kategoride (Büyükler, Gençler) yapılacak olup, isteyen Genç ve Yıldız A 

sporcuların bir üst kategori içerisinde (ayrı birtakım olarak veya üst kategori sporcular ile takım 

oluşturarak) yarışmalarına müsaade edilecektir. Bu kapsamda:   

 

   Büyükler Kategorisi   Büyükler + Gençler 

   Gençler Kategorisi    Gençler + Yıldızlar 

 

   Şeklinde teşkil edebilecek olup, Yıldız B yaş aralığında yer alan sporcuların lig yarışmalarına 

katılmalarına izin verilmeyecektir, 

21. Kayıtlar gerçekleştikten sonra kategori değişimine müsaade edilmeyecektir, 

22. Takımların isimleri kendileri tarafından belirlenecek olup isimler belirlenirken; 

a. Siyasi ve ahlaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır, 

b. Akredite olan kulüpler kendi isimlerini kullanabilecek ve aynı kulübün lisanslı sporcuları 

olması koşulu ile 2-3 ya da daha fazla takım çıkarılabilecektir, 

c. Takımlar kendi kulüplerinin dışında bir kulübün ismini kullanmayacaktır, 

d. Bilinen markalar, İngilizce vb. yabancı dilde takım adı kullanılmayacak olup, yabancı 

dilde takım adları yalnızca sponsorlu takımların "sponsorluk anlaşmalarını 

belgelendirmesi durumunda" kabul edilecektir. 

23. Takımlarda yer alacak sporcular ve antrenörlerinin isimleri online başvuru formları 

kullanılarak federasyonumuza bildirilecek, başvuru süresi tamamlandıktan sonra katılımcı 

bölge/kulüp/sprocu isimleri federasyonumuz tarafından İl Temsilcilikleri ve İl Müdürlüklerine 

iletilecektir.  

YARIŞMA FORMATI 

I.LİG MAÇLARI:  

1.1. Yarışma öncesinde 10 dk. deneme ve hazırlık süresi verilecektir, 

1.2. Yarışmalar 50 dk. süreyle 40 atış üzerinden yapılacaktır, 

1.3. Tabanca yarışmalarında tam puan, tüfek yarışmalarında ondalıklı puan kullanılacak 

olup, antrenörleri tarafından takım olarak beyan edilmiş iki sporcunun (1 bayan-1 erkek) toplam 

puanı takım puanı olarak kaydedilecektir, 

1.4. İllerde yapılan lig maçları sonunda büyükler ve gençler kategorilerindeki (tabanca, 

tüfek) en yüksek puana sahip 8'er takım final yarışmalarına iştirak edebilecek olup, final 

yarışmalarında takımlar antrenörün ya da lig yarışmalarına katılmış olan sporcuların 

kendilerinin belirleyeceği 1 bayan – 1 erkek sporcudan oluşacaktır,  

1.5. Takım oluşturamayan sporcular lig yarışmalarına ferdi olarak katılabilecek olup, ferdi 

sıralama tablosunda yer alacaklar ancak, final yarışmasına katılamayacaklardır. 

 

2. FİNAL 

 

Finaller; Uluslararası ve Ulusal yarışmalarda uygulanan normal final sistemi ile yapılacaktır. 

 

• Pandemi sürecinin olumlu yönde gelişmesi durumunda lig finalleri ile ilgili yeniden 

düzenleme yapılabilecektir. 

 

• Online Takım Kayıt Formu için tıklayınız. 

 

• Ferdi Sporcu Kayıt Formu için tıklayınız. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHR4gmMXkJt8Su8WTdMG2kOxevhorHRNA2kGPXAbirmzODLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciXqul0UV-Jz_DMic1nNKcMVX5tQKeseZxEbfPqrxX1G3Fgg/viewform
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LİG YARIŞMASI YAPILMASI PLANLANAN İLLER TABLOSU 

(Tablo, illerden sporcu başvurusu yapılıp yapılmaması ya da başvuru yapan sporcu sayısına 

göre yeniden düzenlenebilecektir) 

S.N. İL POLİGON ADI 
YOL 

SAYISI 

1 ADIYAMAN ATATÜRK STADI ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

2 AKSARAY AKSARAY ATIŞ POLİGONU 4 YOL 

3 ANKARA 19 MAYIS ATIŞ POLİGONU 10 YOL 

4 ANTALYA ANTALYA ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

5 AYDIN AYDIN ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

6 BOLU ATATÜRK STADI ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

7 BURSA BURSA ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

8 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GELİBOLU ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

9 ÇANKIRI ÇANKIRI ATIŞ POLİGONU 10 YOL 

10 DENİZLİ VALİ RECEP YAZICIOĞLU SPOR SALONU ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

11 DİYARBAKIR SEYRANTEPE ATIŞ POLİGONU 10 YOL 

12 DÜZCE DÜZCE ATIŞ POLİGONU 6 YOL 

13 ERZİNCAN ERZİNCAN ATIŞ POLİGONU 10 YOL 

14 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

15 GAZİANTEP GAZİANTEP ATIŞ POLİGONU 10 YOL 

16 GİRESUN GİRESUN ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

17 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

18 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

19 İZMIR HALKAPINAR ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

20 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ HAVALI SİLAHLAR ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

21 KARAMAN ATICILIK POLİGONU 4 YOL 

22 KAYSERİ KAYSERI ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

23 KIRKLARELİ KIRKLARELİ ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

24 KİLİS KİLİS ATIŞ POLİGONU 7 YOL 

25 KONYA KONYA ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

26 KÜTAHYA ATICILIK POLİGONU 4 YOL 

27 MALATYA MALATYA ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

28 MANİSA 19 MAYIS STADI ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

29 MARDİN MARDİN ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

30 MERSİN ERDEMLİ ATIŞ POLİGONU 60 YOL 

31 NEVŞEHİR NEVŞEHİR ATIŞ POLİGONU 8 YOL 

32 ORDU DURUGÖL YÜZME HAVUZU ALTI ATIŞ POLİGONU 6 YOL 

33 RİZE RİZE ATIŞ POLİGONU 5 YOL 

34 SAKARYA SERDİVAN ATIŞ POLİGONU 25 YOL 

35 SAMSUN ŞEHİT MUSTAFA SERIN ATIŞ POLİGONU 20 YOL 

36 TRABZON TRABZON ATIŞ POLİGONU 25 YOL 

 


