
 

10 M. HAVALI TÜFEK – 10 M. HAVALI TABANCA 
ERKEK, KADIN, GENÇ KADIN, GENÇ ERKEK 

YARIŞMA FORMATI 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

 

1. SIRALAMA AŞAMASI (KALİFİKASYON) 

Tüm sporcular, etkinliğin planlanan başlangıcından 20 dakika önce hatta çağrılır,  

• Hazırlık ve deneme süresi için 15 dakika süre verilir,  
• Sıralama, 1 saat 15 dakika içinde 60 atışlık bir program ile yapılır,  
• Havalı Tüfek için ondalıklı (decimal) puan, Havalı Tabanca için tam sayı puanı uygulanır, 
• Herhangi bir beraberlik, ISSF geri sayım kurallarına göre bozulacaktır, 
 

Kalifikasyon sonunda en iyi skora sahip sekiz sporcu Finale yükselir. 

FİNAL AŞAMASI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçından oluşur. Final salonunda yapılır. 

• Final Aşaması için ondalıklı puanlama kullanılacaktır, 
•  Puanlar sıfırdan başlar, 
 

a) Bildirim Zamanı 

Takım liderleri finalistlerini Hazırlık Alanına getirmekten ve finaller için gerekli tüm atış 

ekipmanlarıyla birlikte 1. maç serisinin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika önce Jüriye rapor 

vermekten sorumludur. (Rapor: Tanıtım sırasında (sunumda) kullanılmak üzere Sporcuların sportif başarıları ile 

antrenörlerinin adı-soyadı v.b kısa bilgiler içermelidir) 

Finalistler, Madalya Töreninde giyebilecekleri ekipmanları, müsabaka kıyafetleri ve milli takım 

forması ile hazır bulunmalıdır. Finalistler sadece gerekli atış ekipmanları ile birlikte giyinmiş olarak hazır 

olmalıdır. Jüri Üyeleri ve Poligon Görevlileri bu süre zarfında Hazırlık Alanında müsabaka öncesi 

kontrollerini yapmalıdır. Final serisi Yarışma Alanında atış hattının gerisinde tüfek/tabanca kılıfları ve 

ekipman kutuları bırakılamaz.  

Ekipman Yerleştirme Zamanı: Tüm finalistler veya antrenörlere, ekipmanlarını Finalin başlamasından en 

az 20 dakika önce atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir.  Sporcular ve antrenörler başlamadan 

en geç 15 dakika önce hazırlık alanına dönmelidirler. 

• Atış noktaları R1, A, B, C, D, E, F, G, H, R2 olarak numaralandırılacak ve sporcular Sıralama yarışması 

sonundaki  sıralamalarına göre atış noktalarına tahsis edilecektir, 

• 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 7’nci sırada yer alan sporcular A'dan D'ye kadar olan atış yollarına 

yerleşecektir, 

• 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 8’inci Sırada yer alan sporcular E'den H'ye kadar olan atış yollarına 

yerleşecektir, 

• Finalistler tek tek çağrılmadan önce çağrılış sırasına uygun bir dizilim halinde hazır olmalıdır, 

• Bir görevli ya da hakem, Finalistlerin doğru sırada toplandığından emin olmalı ve Poligon Baş 

Hakeminin “Sporcular Çizgiye” komutunu vermesi için bir işaret vermelidir.  



 

Yarı Finaller (Yarı Final 1 ve Yarı Final 2) 

 • Yarı Finallerin her birinde dört sporcu yer alır, 

 • Yarı Final 1'in Sporcuları A, B, C ve D atış noktalarından atış yaparlar,  

• Yarı Final 2'nin Sporcuları E, F, J ve H atış noktalarından atış yaparlar. 

 

Gerçekleştirilecek Yarı Final için Sporcular Yarışma alanına birer birer gireceklerdir. Her bir sporcu 

Yarışma alanına girerken spiker onları seyircilere (onlar içeri girerken birer birer) tanıtır ve sporcular 

seyircilerin karşısında dururlar. Sporcular, antrenörler, Sorumlu Jüri Üyesi ve Poligon Baş Görevlisi de dahil 

olmak üzere, herkes sunum bitene kadar seyircilere dönük kalmalıdır. Sporcuların pozisyon almaları için 

bir (1) dakika beklendikten sonra, hazırlık ve deneme atışları için beş (5) dakika süre verilir. 
 

Yarı Final 1 ve Yarı Final 2 arasındaki geçiş süresi iki (2) Dakikadır. 
 

a.) Atış Prosedürü: 

•  Sporcular sıfırdan başlar ve 10 atış yapar,  
•  En iyi atışın değeri 4 puandır,  
•  İkinci sonucun değeri 3 puan, 
•  Üçüncü sonucun değeri 2 puan,  
•  Ve en kötü atışın değeri 1 puandır,  
•  Bir atışta eşit skor olması durumunda, sporcular yüksek olan puan değerini alırlar, 

• 10 atıştan sonra bir sporcu elenir, 

• Yarışma ekstra 5 atış ile devam eder,  

• En iyi atışın değeri 3 puandır,  

• İkinci sonucun değeri 2 puan, 

• Ve en kötü atışın değeri 1 puandır,  

• Bir atışta eşit skor olması durumunda, sporcular yüksek olan puan değerini alırlar, 

• 15 atıştan (10 + 5) sonra Yarı Final tamamlanır ve bir sporcu daha elenir, 

• Her Yarı Finalde daha yüksek puana sahip iki sporcu Madalya Maçına devam eder. 
 

Yarı Finallerin herhangi bir aşamasında, en düşük sıralamadaki sporcunun elenmesi için bir 

beraberlik varsa, berabere kalan sporcular, beraberlik bozulana kadar ilave tekli atış(lar) yapacaktır. 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı arasındaki geçiş süresi 10 Dakikadır (3 dakikalık hazırlık ve deneme 

süresi ile Hedeflerin ayarlanması dahil). 

Madalya Maçına katılmaya hak kazanan sporcular, Yarı Finallerdeki atış yollarında kalırlar. 

b.) Madalya Maçı: 

•  Dört sporcu (Yarı Finallerin her birinin 2 kazananı) sıfırdan başlar ve 10 atış yapar, 
•  En iyi atışın değeri 4 puandır,  
•  İkinci sonucun değeri 3 puan,  
•  Üçüncü sonucun değeri 2 puan, 
•  Ve en kötü atışın değeri 1 puandır,  
•  Bir atışta eşit skor olması durumunda, sporcular yüksek olan puan değerini alırlar, 

• 10 atıştan sonra en düşük puana sahip sporcu elenir. 4. sıra belirlenmiş olur, 
•  Kalan üç sporcu 5 atış daha yapar. En iyi atışın değeri 3 puan, ikinci sonucun değeri 2 puan ve en 

kötü atışın değeri 1 puandır, 

• Bir atışta eşit skor olması durumunda, sporcular yüksek olan puan değerini alırlar, 



• 15 atıştan (10 + 5) sonra bronz madalya kazanan sporcu belirlenmiş olur, 

• Altın/gümüş madalya için kalan iki yarışmacı devam eder, 

•  Sıfırdan başlayıp tek atış yaparlar. Her atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması durumunda 

her iki sporcu da 1 puan alır. Düşük sonuç sıfır puandır, 

• Madalya Maçını kazanmak için 16 puan gereklidir. 

 

e.) MADALYA KAZANANLARIN SUNUMU 

Altın ve Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya sahibi sporcu da Yarışma Alanına 

gelecek ve Ferdi Finallerde olduğu gibi resmî sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya geleceklerdir.  

3. MÜZİK VE İZLEYİCİ TEZAHÜRATI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı sırasında müzik çalınmalıdır. Teknik Delege müzik programını 

onaylamalıdır. Seyirci tezahüratı Final sırasında teşvik edilir ve önerilir. 

4. FİNALDEKİ ARIZALAR 

Finaldeki arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir (Final bölümünde her sporcu için sadece bir 

(1) arızaya izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan devam edebilmesi amacıyla arızalı bir 

silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

5. HÜKMÜ BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. 

Hükmü belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel Teknik Kurallara göre 

kararlaştırılacaktır. 



 

10 M. HAVALI TABANCA TAKIM 
 

ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN 

YARIŞMA FORMATI 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

GENEL BİLGİLER 

1. Disiplin Havalı Tabanca 

2. Yarışma Türü Takım 

3. Yarışma Adı 

Havalı Tabanca Takım Erkekler 
Havalı Tabanca Takım Bayanlar 
Havalı Tabanca Takım Genç Erkekler 
Havalı Tabanca Takım Genç Bayanlar 

4. Her Takımdaki Sporcu Sayısı Aynı Cinsiyetten 3 Sporcu 

5. Aşama Sayısı 

2 aşama: 
• Sıralama (2 bölümden oluşur) Kalifikasyon 
•Final (Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya 
maçlarından oluşur. 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemleri 

7. Kalifikasyonda berabere kalan puanlar 
Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar 
ISSF Kurallarına göre belirlenecektir. 

8. Kalifikasyonda skorlar Tamsayı puanı. 

9. Kalifikasyondaki Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

10. Sıralama (Kalifikasyon) 1 
           (Takım puanı) 

Takımın her üyesi 30 dakikada 30 atış yapar. 
Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan Başlangıç 
listesine (Start List) göre yapılacaktır. Her Takımın üyeleri 
yan yana atış yapar. 

11. Sıralama (Kalifikasyon) 2 
 

1’inci Sıralama bölümünde ilk 8 sırayı alan Takımlar, 
yazılım tarafından rastgele belirlenen Başlama Listesine 
göre atış noktalarında yerlerini alacaklardır. 
Sporcular, her takım arasında bir yedek atış noktası ile 
poligonun belirlenmiş bir bölümünde 
konumlandırılacaktır. 
(Sıralama Bölüm-1'de sadece bir seri varsa ve program 
veya poligon koşulları bunu daha uygun hale getiriyorsa, 
sporcular Bölüm-2 için orijinal atış noktalarında 
kalabilirler. Bu durumda, Poligon Baş Görevlisi sporculara 
Bölüm-2'nin planlanan başlama saatinden sekiz (8) 
dakika önce "Pozisyonlarınızı alın" komutunu verecektir. 
Bu durum Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
sporculara üç (3) dakikalık pozisyon alma süresi 
sağlayacaktır). 

Hatta Çağrı: 

Baş Hakem, Bölüm-2'nin planlanan Başlangıç saatinden 
on (10) dakika önce sporculara "Pozisyonlarınızı alın" 
komutunu verecektir. 
 
1’inci Sıralama bölümünden alınan takım puanları 2’nci 
bölüme aktarılmaz. Tüm Takımlar sıfırdan başlar. 

Hazırlık ve Deneme Süresi: Hazırlık ve sınırsız deneme atışları için beş (5) dakika. 



Atış Sayısı: 

Her sporcu 20 dakikalık bir zaman sınırı içinde 20 maç 
atışı yapacaktır (Takım başına toplam 60 atış). 
 
Her sporcu, takım üyelerinden bağımsız olarak atış yapar. 
 
Her Takım üyesinin puanları toplanır ve birleşik takım 
puanını oluşturur. En üst sırada yer alan dört (4) Takım 
Finallere yükselir. 
 
1’inci ve 2’nci sırada yer alan takımlar birbirleriyle yarışır. 
(Altın/Gümüş Madalya için) 
 
3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan takımlar birbirleriyle 
yarışır. (Bronz Madalya için) 

12. Final (Madalya Maçları) 

Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş 
Madalya Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme 
prosedürü, her durumda Başhakem tarafından kullanılan 
uygun komutlarla ve aynı formatta olacaktır. 
 
Finale katılmaya hak kazanan tüm on iki (12) sporcu, 
planlanan Başlangıç Zamanından en az 30 dakika önce 
gerekli tüm ekipmanla birlikte Final Poligonu Hazırlık 
Alanına gelmelidir. Bir veya iki Takım üyesi zamanında 
rapor vermezse, ilk yarışma serisinin puanından iki 
puanlık (2) bir ceza kesilecektir. Her Takıma bir antrenör 
eşlik edebilir. 
 

Madalya Töreni Finalden sonra planlanmışsa, tüm 
sporcular Madalya Törenine uygun bir milli takım forması 
ile gelmelidir. Jüriler, raporlama süresinde ve her sporcu 
rapor verdikten sonra mümkün olan en kısa sürede 
ekipman kontrollerini tamamlamalıdır. 
 
Bronz Madalya Maçındaki Sporcuların veya 
Antrenörlerinin, ekipmanlarını planlanan Başlangıç 
zamanından en az 15 dakika önce belirlenmiş atış 
noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha 
sonra hatta çağrılmayı beklemek için yarışma alanını terk 
etmelidirler. 
 

Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz. 
Madalya Maçlarında sırt numarası kullanılmayacaktır. 

13. Madalya Maçlarının Formatı 

Sporcular atış yoluna çağrıldıktan sonra üç (3) dakikalık 
hazırlık ve deneme süresi verilecektir. 
 
Her seride tüm sporcular Baş Hakemin komutuyla 50 
saniyelik bir zaman sınırı içinde tek bir atış yapacaktır. 

Puanlama 

Madalya Maçlarında ondalık (decimal) puanlama 
kullanılacaktır. 
 

Maçtaki diğer Takımla karşılaştırıldığında her seride en 
yüksek birleşik toplamı (Takımın üç sporcusunun toplam 
puanı) olan Takım iki (2) puan alacaktır. Eşit puan 
durumunda her Takım bir (1) puan alır. 
 

16 veya daha fazla puan alan ilk Takım Maçı kazanacaktır. 
 

Her iki Takımın da en az 16 puan aldığı bir beraberlik 
durumunda, eşitliği bozmak için her takımın üç (3) 
üyesinin tümü tarafından atılan bir (1) ek atışla devam 
edecektir. Bu işlem, beraberlik bozulana kadar 
tekrarlanacaktır. 



14. Atış yollarının tahsisi 

Bronz Madalya Maçı için, 2’nci Sıralama Yarışmasının 
ardından üçüncü (3.) olan Takım, A1, A2 ve A3 yollarında, 
Dördüncü (4.) olan Takım ise B1, B2 ve B3 yollarında 
yerlerini alacaktır. 
 

Altın/Gümüş Madalya Maçı için, 2’nci Sıralama 
Yarışmasının ardından birinci (1.) olan Takım A1, A2 ve A3 
noktalarında, İkinci (2.) olan Takım ise B1, B2 ve B3 
noktalarında yerlerini alacaktır. 

15. Başhakem Komutları 

• Bronz Madalya Maçının yayınlanan Başlangıç saatinden 
10 dakika önce  "Sporcular Atış Hattına" komutu verilir. 
• Sporcuların yerlerini almaları için bir (1) dakika beklenir 
ve ardından “Üç dakikalık hazırlık ve deneme süresi, Başla 
(Start)” komutu verilir. 
• 2 dakika 30 saniye sonra, “30 saniye”, 
• 3 dakika sonra “Dur” (Stop) komutu verilir. 
 

Sporcuların Sunumu (Bireysel Finallerde olduğu gibi)  
 

Tüm sunumlar tamamlandıktan sonra: 
• “Pozisyonunuzu alın”. 
Bir (1) dakika sonra: 
• “İlk/sonraki yarışma atışı için “Doldur”, 5 saniye sonra 
da “Başla” (Start) komutu verilir. 
Tüm sporcular atışlarını tamamladıktan sonra Başhakem 
süre sonunu beklemeden “Dur” (Stop) komutunu 
verebilir. 
 

Her turda en yüksek toplam puanı alan takım, verilen 
puan sayısıyla birlikte duyurulacaktır. 
 

Bu atış dizisi, Madalya Maçı sonuçlanana kadar (16 puana 
ulaşılana kadar) tekrarlanacak, Baş Hakem "Sonuçlar 
kesindir" duyurusunu yapacak ve Bronz Madalya Sahibi 
olan Takımı ilan edecek. 
 

Sonraki Altın/Gümüş Madalya Maçı için aynı format ve 
aynı komutlar kullanılacaktır. 

16. Mola 

Bir seri tamamlandıktan sonra duyurular yapılırken bir 
antrenör veya sporcu elini kaldırarak “Mola” talep 
edebilir. 
Madalya Maçı sırasında her Takım tarafından yalnızca bir 
kez “Mola” talep edilebilir. Antrenörler atış çizgisine 
yaklaşabilir ve en fazla otuz (30) saniye süreyle 
sporcusuyla konuşabilir. 
 

Bir Takım tarafından "mola" talep edilirse, diğer Takımın 
antrenörü de aynı anda sporcularına yaklaşabilir ve 
onlarla konuşabilir. Bu, diğer Takımın daha sonra kendi 
“molalarını” talep etme hakkını etkilemez. 
 

Mola süreleri Sorumlu Jüri Üyesi tarafından kontrol 
edilecektir. 

17. Madalya Maçları Arasındaki Değişim Zamanı 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların 
poligonu terk etmesinin ardından beş (5) dakika 
içerisinde hedefler RTS Jürisi tarafından kontrol edilir ve 
Baş Hakem "Atış Hattı Hazır" duyurusunu yapar. Bu arada 
Altın/Gümüş Madalya Maçına katılacak olan sporcular 
veya antrenörlerinin ekipmanlarını atış noktalarına 
yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra sporcular ve 
antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için yarışma 
alanını terk eder. 
 



18. Madalya Sahiplerinin Sunumu 

Altın ve Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz 
madalya sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve 
Ferdi Finallerde olduğu gibi resmî sonuç ilanı ve fotoğraf 
çekimi için bir araya geleceklerdir.  

19. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında 
teşvik edilir ve önerilir. 

20. Madalya Maçlarındaki Arızalar 

Madalya Maçlarındaki Arızalar ISSF Kurallarına göre 
yönetilecektir (Madalya Maçlarının her birinde her Takım 
için sadece bir (1) arızaya izin verilecektir). 
 
Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme 
olmadan devam edebilmesi amacıyla arızalı bir ateşli 
silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin 
verilebilir. 

21. Cezalar  

Sıralama Bölüm-2'de, "Hazırlık ve deneme süresi başla 
(Start)" komutundan önce veya "Dur" (Stop) 
komutundan sonra yapılan atışlar iptal edilecek ve ihlalde 
bulunan sporcunun ilk Maç atışına iki (2) puanlık ceza 
uygulanacaktır. 
 

Madalya Maçlarında, “Başla” (Start) komutundan önce 
veya “Dur” (Stop) komutundan sonra yapılan atışlar sıfır 
(0) olarak sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

22. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 
 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü 
belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her 
yarışma için Genel Teknik Kurallara göre 
kararlaştırılacaktır. 

 



 

10 M. HAVALI TÜFEK TAKIM 
 

ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN 

YARIŞMA FORMATI 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

GENEL BİLGİLER 

1. Disiplin Havalı Tüfek  

2. Yarışma Türü Takım 

3. Yarışma Adı 

Havalı Tüfek Takım Erkekler 
Havalı Tüfek Takım Bayanlar 
Havalı Tüfek Takım Genç Erkekler 
Havalı Tüfek Takım Genç Bayanlar 

4. Her Takımdaki Sporcu Sayısı Aynı Cinsiyetten 3 Sporcu 

5. Aşama Sayısı 

2 aşama: 

• Sıralama (2 bölümden oluşur) Kalifikasyon 

• Final (Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya maçlarından 

oluşur. 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemleri 

7. Kalifikasyonda berabere kalan 

puanlar 

Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar ISSF 

Kurallarına göre belirlenecektir. 

8. Kalifikasyonda Skorlar Ondalık (decimal) puan.  

9. Kalifikasyondaki Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

10. Sıralama-1 (Kalifikasyon-1) 

(Takım puanı) 

Takımın her üyesi 30 dakikada 30 atış yapacaktır. 

Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan Başlangıç listesine 

göre yapılacaktır. Her Takımın üyeleri yan yana atış yapar. 

11. Sıralama-2 (Kalifikasyon-)2 

 

1’inci Sıralama bölümünden ilk 8 sırayı alan Takımlar, yazılım 
tarafından rastgele belirlenen Başlama Listesine göre atış 
noktalarında yerlerini alacaklardır. 
Sporcular, her Takım arasında bir yedek atış noktası ile 
poligonun belirlenmiş bir bölümünde konumlandırılacaktır. 
 

(Sıralama Bölüm-1'de sadece bir seri varsa ve program veya 

poligon koşulları bunu daha uygun hale getiriyorsa, sporcular 

Bölüm-2 için orijinal atış noktalarında kalabilirler. Bu durumda, 

Poligon Baş Görevlisi sporculara Bölüm-2'nin planlanan 

başlama saatinden sekiz (8) dakika önce "Pozisyonlarınızı alın" 

komutunu verecektir. Bu durum Hazırlık ve Deneme süresi 

başlamadan önce sporculara üç (3) dakikalık pozisyon alma 

süresi sağlayacaktır). 



Hatta Çağrı: 

Poligon Başhakemi, Bölüm-2'nin planlanan Başlangıç 

Saatinden on (10) dakika önce sporculara "Pozisyonlarınızı 

alın" komutunu verecektir. 

1’inci Sıralama bölümünden alınan takım puanları 2’nci 

bölüme aktarılmaz. Tüm Takımlar sıfırdan başlar. 

Hazırlık ve Deneme Süresi: Hazırlık ve sınırsız deneme atışları için beş (5) dakika. 

Atış Sayısı: 

Her sporcu 20 dakikalık bir zaman sınırı içinde 20 maç atışı 

yapacaktır (Takım başına toplam 60 atış). 

Her sporcu, Takım üyelerinden bağımsız olarak atış yapar. 

Her Takım üyesinin puanları toplanır ve Birleşik Takım Puanını 

oluşturur. En üst sırada yer alan dört (4) Takım Finallere 

yükselir. 

1’inci ve 2’nci sırada yer alan takımlar birbirleriyle yarışır. 

(Altın/Gümüş Madalya için) 

3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan takımlar birbirleriyle yarışır. 

(Bronz Madalya için) 

12. Final (Madalya Maçları) 

Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş Madalya 

Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme prosedürü, her 

durumda Başhakem tarafından kullanılan uygun komutlarla ve 

aynı formatta olmalıdır. 

Finale katılmaya hak kazanan tüm on iki (12) sporcu, planlanan 

Başlangıç Zamanından en az 30 dakika önce gerekli tüm 

ekipmanla birlikte Final Poligonu Hazırlık Alanına gelmelidir. 

Bir veya iki Takım üyesi zamanında rapor vermezse, ilk yarışma 

serisinin puanından iki puanlık (2) bir ceza kesilecektir. Her 

Takıma bir antrenör eşlik edebilir. 

Madalya Töreni Finalden sonra planlanmışsa, tüm sporcular 

Madalya Törenine uygun bir milli takım forması ile gelmelidir. 

Jüriler, raporlama süresinde ve her sporcu rapor verdikten 

sonra mümkün olan en kısa sürede ekipman kontrollerini 

tamamlamalıdır. 

Bronz Madalya Maçına katılacak sporcuların veya 

antrenörlerinin, ekipmanlarını planlanan Başlangıç 

zamanından en az 15 dakika önce belirlenmiş atış noktalarına 

yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha sonra hatta çağrılmayı 

beklemek için Yarışma Alanını terk etmelidirler. 

Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz. 

Madalya Maçlarında sırt numarası kullanılmayacaktır. 

13. Madalya Maçlarının Formatı 

Sporcular atış yoluna çağrıldıktan sonra üç (3) dakikalık hazırlık 

ve deneme süresi verilecektir. 

Her seride tüm sporcular Başhakemin komutuyla 50 saniyelik 

bir zaman sınırı içinde tek bir atış yapacaktır. 

 



Puanlama 

Madalya Maçlarında ondalık (Decimal) puanlama 
kullanılacaktır. 
 
• İki Takım sıfırdan başlar ve tek atış yapar. 
• Her atışın puanı, Takımın üç üyesinin de birleşik toplam 
sonucuna göre belirlenir. 
• Her atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması 
durumunda her iki takım da 1 puan alır. Düşük skorlu atış sıfır 
puandır. 
 
16 veya daha fazla puan alan ilk takım maçı kazanacaktır. 
 
Her iki takımın da en az 16 puan aldığı bir beraberlik 

durumunda, Maç, eşitliği belirlemek için her takımın üç (3) 

üyesinin tümü tarafından atılan bir (1) ek atışla devam 

edecektir. Bu işlem, beraberlik bozulana kadar 

tekrarlanacaktır. 

14. Atış yollarının tahsisi 

Bronz Madalya Maçı için, 2’nci Sıralama Yarışmasının ardından 

üçüncü (3.) olan Takım, A1, A2 ve A3 yollarında, Dördüncü (4.) 

olan Takım ise B1, B2 ve B3 yollarında yerlerini alacaktır. 

 

Altın/Gümüş Madalya Maçı için, 2’nci Sıralama Yarışmasının 

ardından birinci (1.) olan Takım A1, A2 ve A3 noktalarında, 

İkinci (2.) olan Takım ise B1, B2 ve B3 noktalarında yerlerini 

alacaktır. 

15. Başhakem Komutları 

• Bronz Madalya Maçının yayınlanan Başlangıç saatinden 10 
dakika önce Başhakem tarafından “Sporcular Atış Hattına" 
komutu verilir. 
• Sporcuların yerlerini almaları için bir (1) dakika beklenir ve 
ardından “Üç dakikalık hazırlık ve deneme süresi, Başla (Start)” 
komutu verilir. 
• 2 dakika 30 saniye sonra, “30 saniye”, 
• 3 dakika sonra “Dur” (Stop) komutu verilir. 
 

Sporcuların Sunumu (Bireysel Finallerde olduğu gibi)  
 

Tüm sunumlar tamamlandıktan sonra: 
• “Pozisyonunuzu alın”, 
Bir (1) dakika sonra: 

• “İlk/sonraki yarışma atışı için “Doldur”, 5 saniye sonra da 

“Başla” (Start) komutu verilir. 
Tüm sporcular atışlarını tamamladıktan sonra Başhakem “Dur” 

(Stop) komutunu verebilir. 

Her turda en yüksek toplam puanı alan takım, verilen puan 

sayısıyla birlikte duyurulacaktır. 

Bu atış dizisi, Madalya Maçı sonuçlanana kadar (16 puana 

ulaşılana kadar) tekrarlanacak, Başhakem "Sonuçlar Kesindir" 

duyurusunu yapacak ve Bronz Madalya Sahibi olan Takımı ilan 

edecek. 

Sonraki Altın / Gümüş Madalya Maçı için aynı format ve aynı 

komutlar kullanılacaktır. 



16. Mola 

Bir seri tamamlandıktan sonra duyurular yapılırken bir 

antrenör veya sporcu elini kaldırarak “Mola” talep edebilir. 

Madalya Maçı sırasında her takım tarafından yalnızca bir kez 

“Mola” talep edilebilir. Antrenörler atış çizgisine yaklaşabilir ve 

en fazla otuz (30) saniye süreyle sporcularıyla konuşabilir. 

Bir takım tarafından "mola" talep edilirse, diğer takımın 

antrenörü de aynı anda sporcularına yaklaşabilir ve onlarla 

konuşabilir. Bu, diğer takımın daha sonra kendi mola talep 

etme hakkını etkilemez. 

Mola süreleri sorumlu Jüri Üyesi tarafından kontrol edilecektir. 

17. Madalya Maçları Arasındaki 

Değişim Zamanı 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu 

terk etmesinin ardından beş (5) dakika içerisinde hedefler RTS 

Jürisi tarafından kontrol edilir ve Başhakem "Atış Hattı Hazır" 

duyurusunu yapar. Bu arada Altın/Gümüş Madalya Maçına 

katılacak olan sporcular ya da antrenörlerinin ekipmanları atış 

noktalarına yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra sporcular 

ve antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için yarışma alanını 

terk eder. 

18. Madalya Sahiplerinin Sunumu 

Altın ve Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 

sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve Ferdi Finallerde 

olduğu gibi resmî sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya 

geleceklerdir.  

19. Final Prodüksiyonu, Müzik ve 

Seyirci Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

20. Madalya Maçlarındaki Arızalar 

Madalya Maçlarındaki Arızalar ISSF Kurallarına göre 

yönetilecektir (Madalya Maçlarının her birinde her Takım için 

sadece bir (1) arızaya izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan 

devam edebilmesi amacıyla arızalı bir silahı onarmak veya 

değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

21. Cezalar 

Sıralama Bölüm-2'de, "Hazırlık ve deneme süresi başla (Start)" 

komutundan önce veya "Dur" (Stop) komutundan sonra 

yapılan atışlar iptal edilecek ve ihlalde bulunan sporcunun ilk 

Maç atışına iki (2) puanlık ceza uygulanacaktır. 

Madalya Maçlarında, “Başla” (Start) komutundan önce veya 

“Dur” (Stop) komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak 

sayılacaktır. 

Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

22. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 

belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 

veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 

Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 



 

10m HAVALI TÜFEK – 10m HAVALI TABANCA  
KARMA TAKIM (MİX) 

ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN 

YARIŞMA FORMATI 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 
 

 

1. SIRALAMA AŞAMASI (KALİFİKASYON) 

Yarışma poligonunda yapılır. 

• Tüm sporcular, müsabakanın planlanan başlangıç saatinden 20 dakika önce hatta çağrılır, 
• Karma Takımın her üyesi 30 dakikada 30 atış yapacaktır, 
• Herhangi bir eşitlik durumunda, eşitlik ISSF geri sayım kurallarına göre bozulacaktır, 
• Hazırlık ve deneme süresi için 10 dakika verilir, 
• Havalı Tüfek için ondalık puan, Havalı Tabanca için tam sayı puanı kullanılır, 
 

Sıralama yarışması sonunda en iyi skora sahip Sekiz Karma Takım, Final aşamasına katılmaya 
hak kazanır. 
 

2. FİNAL 

Yarı Finaller ve Madalya Maçından oluşur. Final salonunda yapılır. 

• Final yarışmasında ondalık puanlama kullanılacaktır, 
• Puanlar sıfırdan başlar. 
 

a) Bildirim Zamanı 

Takım liderleri finalistlerini Hazırlık Alanına getirmekten ve finaller için gerekli tüm atış 

ekipmanlarıyla birlikte 1’inci maç serisinin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika önce Jüriye 

rapor vermekten sorumludur. (Rapor: Tanıtım sırasında (sunumda) kullanılmak üzere Sporcuların sportif 

başarıları ile antrenörlerinin adı-soyadı v.b kısa bilgileri de içermelidir) 

Finalistler, Madalya Töreninde giyebilecekleri ekipmanları, müsabaka kıyafetleri ve milli takım 

forması ile hazır bulunmalıdır. Finalistler sadece gerekli atış ekipmanları ile birlikte giyinmiş olarak hazır 

olmalıdır. Jüri Üyeleri ve Poligon Görevlileri bu süre zarfında Hazırlık Alanında müsabaka öncesi 

kontrollerini yapmalıdır. Final serisi Yarışma Alanında atış hattının gerisinde tüfek/tabanca kılıfları ve 

ekipman kutuları bırakılamaz.  

Ekipman Yerleşim Zamanı  

Yarı Final-1: Tüm finalistler veya antrenörlere, ekipmanlarını Finalin başlamasından en az 20 dakika 

önce atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir.  Sporcular ve antrenörler başlama saatinden 

en geç 15 dakika önce hazırlık alanına dönmelidirler. 

Yarı Final-2: Sporcular ve antrenörlerin, ilk Yarı Finalden sonraki değişim zamanının başlamasıyla 

birlikte ekipmanlarını atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. 

Atış yolları R1, A, B…..H, R2 - olarak numaralandırılacaktır. 



 

Yarı Final-1 Karma Takım Finalistleri tek tek çağrılmadan önce çağrılış sırasına uygun bir dizilim 
halinde hazır olmalıdır, 

Bir görevli ya da hakem, Finalistlerin doğru sırada toplandığından emin olmalı ve Poligon Baş 
Hakeminin “Sporcular Çizgiye” komutunu vermesi için bir işaret vermelidir.  
 

Karma Takımlara, sıralama (kalifikasyon) yarışması sonundaki sıralarına göre atış yolu tahsisi 

yapılacaktır. Buna göre; 

 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 7’nci olan Karma Takımlar, Yarı Final-1'de yarışacaklar, 

 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 8’inci olan Karma Takımlar, Yarı Final-2'de yarışacaklar. 

b.) Yarı Finaller (Yarı Final-1 ve Yarı Final-2) 

• Yarı Finallerin her birinde dört Karma Takım yer alacaktır. 

Gerçekleştirilecek Karma Takım Yarı Finali için sporcular Yarışma alanına birer birer 

gireceklerdir. Her bir sporcu Yarışma alanına girerken spiker onları seyircilere (onlar içeri girerken birer 

birer) tanıtır ve sporcular seyircilerin karşısında dururlar. Sporcular, antrenörler, Sorumlu Jüri Üyesi ve 

Poligon Baş Hakemi de dahil olmak üzere, herkes sunum bitene kadar seyircilere dönük kalmalıdır. 

Sporcuların pozisyon almaları için bir (1) dakika beklendikten sonra, hazırlık ve deneme atışları için beş 

(5) dakika süre verilir. 

Tüm sunum tamamlandıktan sonra, Başhakem “Pozisyonunuzu alın” komutunu verir.   

Sporcuların pozisyon almaları için bir (1) dakika beklendikten sonra, hazırlık ve deneme atışları 

için beş (5) dakika süre verilir. 

Yarı Finallerin herhangi bir aşamasında, en düşük sıralamadaki Karma Takımın elenmesi için bir 

beraberlik varsa, berabere kalan Karma Takımlar, beraberlik bozulana kadar ilave tek atış(lar) 

yapacaktır. 

Yarı Final-1 ve Yarı Final-2 arasındaki geçiş süresi, hazırlık ve deneme atışları dahil on (10) 

dakikadır. 

 

c.) Atış prosedürü: 

 

• Dört Karma Takım sıfırdan başlar ve 5’er tekli atış yapar (Takım başına 10 atış), 

• Karma Takımların her iki üyesinin birleşik toplam puanlarına göre; her atışta en iyi toplam sonucun 

değeri 4 puandır, 

• İkinci sonucun değeri 3 puan, üçüncü sonucun değeri 2 puan ve Karma Takımın iki üyesinin her atıştaki 

en kötü toplam sonucunun değeri 1 puandır, 

• Bir atışta eşit sonuç olması durumunda, Karma Takımlar daha yüksek olan puan değerini alırlar, 

• 5 atıştan sonra bir Karma Takım elenir, 

• Yarışma ilave 5 atışla devam eder. En iyi atışın değeri 3 puandır, İkinci sonucun değeri 2 puan ve en 

kötü atışın değeri 1 puandır, 

• Bir atışta eşit sonuç olması durumunda, Karma Takımlar daha yüksek olan puan değerini alırlar, 

• 10 atıştan sonra (5 + 5) başka bir Karma Takım elenir, 

• Yarışma ilave 5 atış ile devam eder. Her atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması 

durumunda, her iki Karma Takım da 1 puan alır, 

• 15 atıştan (5 + 5 + 5) sonra Yarı Final tamamlanır. Her Yarı Finalde ikinci olan Karma Takım bronz 

madalya alır, 



  Not: Bronz madalya, ikinci sırada bitiren her Yarı Finalin Karma Takımına verilir. Toplam iki bronz 

madalya tahsis edilmiştir, 

• Her Yarı Finalin galibi Altın/Gümüş Madalya Maçına devam eder, 

 

 Madalya Maçına geçiş süresi 10 dakikadır (3 dakikalık hazırlık ve deneme süresi ile Hedef kurulumu 

dahil). 

 

d.) Madalya Maçı: 

• İki Karma Takım sıfırdan başlar ve tek atış yapar, 

• Her atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması durumunda, her iki Karma Takım da 1 puan 
alır. Düşük olan değere sahip olan atış sıfır puandır, 

• Madalya Maçını kazanmak için 16 puan gereklidir. 
 
e.) Madalya Kazananların Takdimi: 
 

 • Altın ve Gümüş Madalya Maçının bitmesinin ve resmî sonuç ilanının ardından bireysel finallerde 

olduğu gibi, bronz madalya kazanan iki takımda Yarışma Alanına gelerek fotoğraf çekimi için altın ve 

gümüş madalya kazanan sporcularla bir araya geleceklerdir. 

 

3. MÜZİK VE İZLEYİCİ TEZAHÜRATI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı sırasında müzik çalınmalıdır. Teknik Delege müzik programını 

onaylamalıdır. Seyirci tezahüratı Final sırasında teşvik edilir ve önerilir. 

4. FİNALDEKİ ARIZALAR 

Finaldeki arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir (Final boyunca her sporcu için sadece bir 

(1) arızaya izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan devam edebilmesi amacıyla arızalı 

bir silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

5. HÜKMÜ BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. 

Hükmü belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel Teknik Kurallara 

göre kararlaştırılacaktır. 

 



 

25m TABANCA KADIN, GENÇ KADIN 
YARIŞMA FORMATI 

 
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

 

1. SIRALAMA AŞAMASI 

Sıralama (Kalifikasyon) poligonunda gerçekleşir. 

•  Tüm sporcular, müsabakanın planlanan başlangıcından 15 dakika önce hatta çağrılır, 
•  Yavaş ve çabuk aşamasında hazırlık süresi için 5 dakika izin verilir, 
•  Her aşamada 1 deneme serisi yapılır, 
•  Sıralama, 30 atışlık yavaş etap ve 30 atışlık çabuk etap programlarından oluşur, 
•  Tam sayı puanı kullanılır, 
•  Herhangi bir beraberlik, ISSF geri sayım kurallarına göre belirlenecektir. 
 

Sıralama yarışması sonunda ilk sekiz sporcu Finale yükselir. 

2. FİNAL AŞAMASI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçından oluşur. Final salonunda yapılır. 

•  Puanlar sıfırdan başlar. 
•  Her atışın sonucu “vuruş/kayıp” prensibi ile belirlenir. 10,2 ve daha yüksek skorlar ‘vuruş’ sayılır. 
 

a.) Bildirim Zamanı 

Takım liderleri finalistlerini Hazırlık Alanına getirmekten ve finaller için gerekli tüm atış 

ekipmanlarıyla birlikte 1’inci maç serisinin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika önce Jüriye 

rapor vermekten sorumludur. (Rapor: Tanıtım sırasında (sunumda) kullanılmak üzere Sporcuların sportif 

başarıları ile antrenörlerinin adı-soyadı v.b kısa bilgiler içermelidir) 

Finalistler, Madalya Töreninde giyebilecekleri ekipmanları, müsabaka kıyafetleri ve Milli Takım 

forması ile hazır bulunmalıdır. Finalistler giyinmiş olmalı ve sadece gerekli atış ekipmanına sahip 

olmalıdır. Jüri Üyeleri ve Poligon Görevlileri bu süre zarfında Hazırlık Alanında müsabaka öncesi 

kontrollerini yapmalıdır. 

Final serisi Yarışma Alanında atış hattının arkasında tabanca kılıfları veya ekipman kutuları 

bırakılamaz. 

Ekipman Yerleşim Süresi: Tüm sporcuların ve antrenörlerin, ekipmanlarını finalin başlamasından en 

az 20 dakika önce atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Sporcular ve antrenörleri yarışma 

başlangıcından en geç 15 dakika önce hazırlık alanına geri dönmelidirler. 

• Atış noktaları, Yarı Final-1 için A, B, R1, D, E, ve Yarı Final-2 için F, G, R2, I, J olarak 

numaralandırılacaktır, 

• 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 7’nci olan sporcular Yarı Final-1'de ve 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 8’inci olan 

sporcular Yarı Final-2'de atış yapacaktır, 

• Finalistler tek tek çağrılmadan önce çağrılış sırasına uygun bir dizilim halinde hazır olmalıdır, 

• Bir görevli ya da hakem, Finalistlerin doğru sırada yer aldığından emin olmalı ve Poligon Baş Hakemi 

“Sporcular Çizgiye” komutu vermeden önce sporcuların hazır olduğuna dair bir işaret vermelidir. 



 

b.) Yarı Finaller (Yarı Final-1 ve Yarı Final-2) 

•  Yarı Finallerin her birinde dört sporcu yer alır, 
•  Yarı Final-1'deki sporcular A, B, D, E atış noktalarında atış yaparlar, 
•  Yarı Final-2'deki sporcular F, G, I, J atış noktalarında atış yaparlar. 
 

Gerçekleştirilecek olan Yarı Final için Sporcular Yarışma Alanına birer birer gireceklerdir. Her 
bir sporcu Yarışma Alanına girerken spiker onları seyircilere (sporcular içeri girerken birer birer) tanıtır 
ve sporcular seyircilerin karşısında dururlar. 

Sporcular, antrenörler, Sorumlu Jüri Üyesi ve Poligon Baş Hakemi de dahil olmak üzere herkes 
sunum bitene kadar yüzleri seyircilere dönük olmalıdır. 

Tüm duyurular yapıldıktan sonra, Başhakem “Pozisyonunuzu alın” komutunu verir ve Yarı Final-
1’e katılan sporcular yerlerini alırlar. 

Pozisyon almak için bir (1) dakika, silahı doldurmak için bir (1) dakika ve ardından bir deneme 
serisi yapılır, 

Yarı Final-1 ve Yarı Final-2 arasındaki geçiş süresi beş (5) dakikadır. 

Atış prosedürü: 

•  Dört sporcu sıfırdan başlar ve her atış için 3/7 saniyelik hızlı aşamada 4 seri 5 atış yapar, 

•  Tüm sporcular komut üzerine birlikte atış yapar, 
•  Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcu elenir, 
•  Kalan üç sporcu bir seri daha atış yapar, 
•  Beş seriden (25 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip başka bir sporcu elenir, 
•  Her Yarı Finalden en iyi iki sporcu Madalya Maçına devam eder. 
 

Yarı Finallerin herhangi bir aşamasında, en düşük sıralamadaki sporcunun elenmesi için bir 
beraberlik varsa, berabere kalan sporcular, beraberlik bozulana kadar ek beraberlik bozma serileri 
yapacaktır. 

Madalya Maçına geçiş süresi 10 dakikadır (hazırlık ve deneme serileri ile hedef kurulumu dahil). 
 

c.) Madalya Maçı 

Madalya Maçı için atış noktaları B, R1, D & G, R2, I olarak numaralandırılacaktır. 

Tüm sporcular Madalya Maçında tek komutla birlikte atış yapar ve yarı finallerde olduğu gibi 
aynı atış yollarını kullanırlar. 

•  Dört sporcu (Yarı Finallerin her birinin 2 kazananı) sıfırdan başlar ve her atış için 3/7 saniyelik 
çabuk aşamada dört seri 5 atış yapar, 

•  Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcu elenir ve 4. Olan atıcı belirlenmiş 
olur, 

•  Kalan üç sporcu bir seri daha atış yapar. Beş seriden (25 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip 
başka bir sporcu elenir ve Bronz madalya kazanan sporcu belirlenmiş olur, 

•  Altın/gümüş madalya için kalan iki yarışmacı devam eder, 
•  Sıfırdan başlarlar, 
•  Madalya Maçını kazanmak için 16 vuruş gereklidir, 
•  Son seriden sonra her iki sporcunun da 16 veya daha fazla vuruş yapması durumunda, kazanan en 

yüksek vuruş sayısına sahip olan sporcudur, 
•  Altın ve gümüş madalya sahipleri belirlenmiş olur. 
 



 

d.) MADALYA KAZANANLARIN SUNUMU 

 Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya sahibi sporcuda Yarışma Alanına 
gelir ve Ferdi Finallerde olduğu gibi resmi sonuçlar ve fotoğraf çekimi için bir araya gelirler.. 

3. MÜZİK VE İZLEYİCİ DESTEĞİ 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı sırasında müzik çalınmalıdır. Teknik Delege müzik programını 
onaylamalıdır. Seyirci tezahüratı Final sırasında teşvik edilir ve önerilir. 

4. FİNALDEKİ ARIZALAR 

Finaldeki arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir (Final boyunca her sporcu için sadece bir 
(1) arızaya izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarında gereksiz gecikme olmaması için arızalı bir ateşli silahı onarmak 
veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

5. HÜKMÜ BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. 
Düzensiz veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel Teknik Kurallara göre 
kararlaştırılacaktır. 



 

25 M. TABANCA TAKIM YARIŞMASI 
(Spor Tabanca) 

 

YARIŞMA FORMATI 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 
 

GENEL BİLGİLER 
1. Disiplinler: Tabanca 

2. Etkinlik Türü: Takım 

3. Etkinlik Adı: 25m Tabanca Bayan Takım 
25m Tabanca Genç Bayan Takım 

4. Her Takımdaki Katılımcı Sayısı Üç (3) sporcu 

5. Aşama Sayısı 2 aşama: 
• SIRALAMA (2 Bölüm) Kalifikasyon 
• FİNAL (Bronz Madalya Maçı ve Altın/Gümüş Madalya Maçı) 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemi 

7. Yarışma Yeri Sıralama: Yarışma poligonunda 
 
Final: Final poligonunda 

8. Takım Puanları Takım yarışmalarındaki takım puanları ve sıralamaları, üç (3) 
Takım üyesinin birleşik toplam puanlarına göre yapılır. 

9. Sıralama Yarışmasındaki Beraberlik 
Puanları 

Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar ISSF 
Kurallarına göre belirlenecektir. 

10. Sıralama Yarışmasında Puanlama Merkez Onlu tam sayı puanı (ISSF kuralları). 

11. Sıralama Yarışmasındaki Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

12. Sıralama-1 (Kalifikasyon 1) Hazırlık ve Deneme süresi: 3 dakika. 
Her Takım üyesi tarafından Yavaş Atış Aşamasında 15 atış / 
Çabuk Atış Aşamasında 15 atış (toplam 90 atış) 
Her sporcu, takım arkadaşlarından bağımsız, yan yana durarak 
atış yapar. 

13. Sıralama-2 (Kalifikasyon 2) 1’inci Sıralama Bölümü sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar 
2’nci Sıralama Bölümüne katılabilecektir. 
 

1’inci Sıralama Bölümünden alınan takım puanları 2’nci Bölüme 
aktarılmaz. Tüm Takımlar sıfırdan başlar. 
 

2’inci Bölüm sonunda her takım üyesinin puanları toplanacak ve 
birleşik takım sonuçları sıralanacaktır. En üst sırada yer alan dört 
(4) Takım Finallere yükselecektir. 
 

Altın Madalya Maçı'nda 1‘inci ve 2’nci olan takımlar birbirleriyle 
yarışacak. 
Bronz Madalya Maçı'nda 3’üncü ve 4’üncü olan takımlar 
birbirleri ile yarışacak. 
 

Hazırlık ve Deneme Süresi: üç (3) dakika. 
 
Bu bölüm, Çabuk Atış aşamasında gerçekleşecek olup her takım 
üyesi 15 atış, (üç seri), tüm takım toplam 45 atış yapacaktır. 
 
 
 



14. Final (Madalya Maçları) Madalya Maçına katılmayı hak eden 12 sporcunun (4 takım) 
tümü için bildirim süresi, Bronz Madalya Maçının yayınlanan 
Başlangıç saatinden 30 dakika öncedir. 

 
Geç bildirim yapılması halinde ISSF Kuralları geçerlidir. 

 
Sıralama (Kalifikasyon) Yarışmalarından sonra Yeni Sırt 
Numaralarının Tahsisi: 

 
a) Sıralama aşamalarından sonra, Finale (Madalya Maçları- 
Altın/Gümüş ve Bronz) hak kazanan dört (4) Takıma, finale 
katılım sıralamalarına göre yeni sırt numaraları verilecektir. 

 
b) 1’inci Sırada yer alan takımın sporcularına 11, 12 ve 13 
numaralı sırt numaraları verilecektir,  
2’nci Sırada yer alan takımın sporcularına 21, 22 ve 23 numaralı 
sırt numaraları verilecektir, 
3’üncü Sırada yer alan takımın sporcularına, 31, 32, 33 numaralı 
sırt numaraları verilecektir, 
4’üncü Sırada yer alan takımların sporcularına 41, 42 ve 43 
numaralı sırt numaraları verilecektir. 

 
c) Sırt numaraları ayrıca her takımın ülke kısaltmasını içermelidir. 

 
Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş Madalya 
Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme prosedürü aynı olacaktır. 

 
Takımların Yerleşimi: 

 
Bronz Madalya Maçı için, Sıralama Yarışmasından sonra üçüncü 
olan Takım B, C ve D atış yollarına, dördüncü olan takım F, G ve 
H atış yollarında yer almalıdır. 

 
Altın/Gümüş Madalya Maçı için, Sıralama Yarışmasından sonra 
birinci olan Takım B, C ve D atış yollarında, ikinci olan takım F, G 
ve H atış yollarında yer almalıdır. 
 

15. Finallerde Puanlama  
Madalya Maçlarındaki tüm Maç atışları ondalık (Decimal) 
puanlama ile puanlanacaktır. 

 
Müsabaka atışları: Çabuk Atış Modunda 5 atışlık seriler halinde 
yapılacaktır. Skorlar vuruş/kayıp prensibiyle değerlendirilecek 
olup 10.2 veya üzeri olan skor vuruş sayılacaktır. 

 
a) Her seride, diğer takıma karşı en yüksek birleşik toplam vuruş 
sayısına sahip takım iki (2) puan kazanır. 

 
b) Eşit puanlar olması durumunda her takım bir (1) puan kazanır. 

 
c) Vuruş sayısı daha az olan takım sıfır puan alır. 

 
d) 16 veya daha fazla puana ulaşan takım maçı kazanır. 
 
 



16. Madalya Maçlarında Beraberlikler Her iki takımın da 16 puan aldığı bir beraberlik durumunda, Maç, 
beraberliği bozmak için her takımın tüm üyeleri tarafından atılan 
bir (1) ek ekstra seri ile devam edecektir. 
 
Skorlar hala berabereyse, takımlar beraberlik bozulana kadar 
komutla ek atışlar yapmaya devam edecektir. 
 
Bir antrenör veya sporcu, bir serinin tamamlanmasından sonra 
anonslar yapılırken elini kaldırarak bir “Mola” talep edebilir. Bu, 
Madalya Maçı sırasında yalnızca bir kez talep edilebilir. 
Antrenör, en fazla otuz (30) saniye boyunca atış çizgisindeki 
sporcusuna/sporcularına yaklaşabilir ve konuşabilir. Bir takım 
tarafından “Mola” talep edilirse, diğer takımın antrenörü de aynı 
anda sporcu(lar)ına yaklaşabilir ve onlarla konuşabilir. Bu, diğer 
takımın kendi “Molasını” talep etme hakkını etkilemez. 
 
30 saniyelik mola zamanı Jüri tarafından kontrol edilecektir. 

17. Finalde Maç Sıralaması İlk olarak Bronz Madalya Maçı yapılacaktır. 
 
Bronz Madalya Maçındaki Sporcuların veya Antrenörlerinin, 
ekipmanlarını planlanan Başlangıç zamanından en az on beş (15) 
dakika önce belirlenmiş atış noktalarına yerleştirmelerine izin 
verilmelidir. Daha sonra hatta çağrılmayı beklemek için Yarışma 
alanını terk etmeleri gerekir. 
 
Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz.  
 
Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu terk 
etmesinin ardından beş (5) dakika içerisinde hedefler RTS Jürisi 
tarafından kontrol edilir ve Başhakem "Atış Hattı Hazır" 
anonsunu yapar. Bu arada Altın/Gümüş Madalya Maçına 
katılacak olan sporcular veya antrenörlerinin ekipmanlarını atış 
noktalarına yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra sporcular 
ve antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için Yarışma Alanını 
terk eder. 
 
Başhakem, Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya Maçlarını 
aynı komutlarla ve aynı formatta yönetmelidir. 
 
Altın Madalya ve Gümüş Madalya Sahipleri ilan edilecektir. 

18. Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 
sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve Ferdi Finallerde 
olduğu gibi resmi sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya 
geleceklerdir. 

19. Madalya Maçlarındaki Arızalar Deneme serileri sırasında arıza iddia edilemez veya seri tekrarı 
yapılmaz.  
Maç serisi sırasında yalnızca bir arıza (İZİN VERİLİR veya İZİN 
VERİLMEZ) iddia edilebilir. Bir MAÇ serisi sırasında bir arıza 
meydana gelirse, bir Poligon Görevlisi arızanın İZİN VERİLİR veya 
İZİN VERİLMEZ olup olmadığına karar vermelidir. Arıza İZİN 
VERİLİR ise, diğer finalistler beklemedeyken sporcu seriyi hemen 
tekrar etmelidir ve tekrar serisinin puanı kaydedilmelidir. 
Sporcunun tekrar serisine hazır olması için 15 saniyesi vardır. 
Başka herhangi bir arıza için tekrar serisine izin verilmez ve 
mevcut skorlar kaydedilir. 
Arıza İZİN VERİLMEZ ise, o serisinden iki (2) ceza puanı 
düşülmelidir. 



20. Cezalar Sıralama (Kalifikasyon) aşamasında, “DOLDUR / START” 
komutundan önce veya “STOP” komutundan sonra yapılan 
atışlar iptal edilecek ve ilk maç serisine iki (2) puan cezası 
uygulanacaktır. 
 
Final aşamasında, “START” komutundan önce veya “STOP” 
komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

21. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik çalınmalıdır. 
 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

22. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 
ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 
veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 
Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 



 

25m ÇABUK ATIŞ (RAPID) TABANCA  
ERKEKLER, GENÇ ERKEKLER  

YARIŞMA FORMATI 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

1. SIRALAMA AŞAMASI (KALİFİKASYON) 

Yarışma poligonunda yapılır. 

• Tüm sporcular, müsabakanın planlanan başlangıcından 15 dakika önce atış hattına çağrılır. 

• Çabuk atış aşamalarında 3 dakika hazırlık süresi verilir. 

• Yarışma, her biri 30 atıştan oluşan iki (2) aşamaya bölünmüş 60 yarışma atışından oluşur. 

• Her aşama, her biri beş (5) atıştan oluşan altı (6) seri içerir; sekiz (8) saniyede iki (2) seri, altı (6) 

saniyede iki (2) seri ve dört (4) saniyede iki (2) seri). 

• Her seride, beş (5) hedefin her birine seri için belirtilen zaman sınırı içinde bir (1) atış yapılır. 

• Sıralama (kalifikasyon) için gereken tahmini süre 10 saate kadar (iki gün içinde) 

• Her aşamanın başlangıcından önce, sporcu beş (5) atıştan oluşan, sekiz (8) saniyelik bir (1) deneme 

serisi atabilir. 

• Tam Sayı puan kullanılır. 

• Herhangi bir beraberlik, ISSF geri sayım kurallarına göre bozulacaktır. 

• Sıralama yarışmasında ilk sekize giren sporcular Finale yükselir. 

 

2. FİNAL 

 

Yarı Finaller ve Madalya Maçından oluşur. Final salonunda yapılır. 

 

• Puanlar sıfırdan başlar. 

• Her atışın sonucu “vuruş/kayıp” prensibi ile belirlenir.  9,7 veya daha yüksek skor ‘vuruş’ sayılır. 

 

a) Bildirim Zamanı 

 

Takım liderleri finalistlerini, finaller için gerekli tüm atış ekipmanlarıyla birlikte, 1’inci maç 

serisinin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika önce Hazırlık Alanına getirmekten ve Jüriye 

rapor vermekten sorumludur. (Rapor: Tanıtım sırasında (sunumda) kullanılmak üzere Sporcuların sportif 

başarıları ile antrenörlerinin adı-soyadı v.b kısa bilgiler içermelidir) 

 

Finalistler, ekipmanları, müsabaka kıyafetleri ve Madalya Töreninde giyebilecekleri milli takım 

forması ile hazır bulunmalıdır. Finalistler sadece gerekli atış ekipmanları ile birlikte giyinmiş olarak 

hazır olmalıdır. Jüri Üyeleri ve Poligon Görevlileri bu süre zarfında Hazırlık Alanında müsabaka öncesi 

kontrollerini tamamlamalıdır. Atış hattının gerisinde Final Yarışma Alanında tüfek/tabanca kutu 

(çanta) ları ve ekipman kutuları bırakılamaz. 

 

 

 

 



Ekipman Kurulumu 

Yarı Final-1: Tüm finalistler ve antrenörlerine, ekipmanlarını finalin başlamasından en az 20 dakika 

önce atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Sporcular ve antrenörleri başlamadan en geç 

15 dakika önce hazırlık alanına dönmelidirler. 

 

Yarı Final-2: Sporcular ve antrenörlerine, değişim zamanı içerisinde ekipmanlarını atış noktalarına 

yerleştirmelerine izin verilmeli ve sporcular ile antrenörleri hazırlık alanına dönmelidirler. 

 

Sporcular sıralama yarışmasında elde ettikleri skorlara göre A, B, C ve D yollarına yerleşecektir.  

1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 7’nci olan sporcular Yarı Final-1'de, 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 8’inci olan sporcular 

ise Yarı Final-2'de atış yapacaklardır. 

 

Finalistler tek tek çağrılmadan önce uygun dizilimde hazır olmalıdır. 

 

Bir hakem, Finalistlerin doğru sırada toplandığından emin olmalı ve Poligon Baş Hakeminin 

“Sporcular Atış Hattına” komutunu vermesi için bir işaret vermelidir. 

 

b.) Yarı Finaller (Yarı Final-1 ve Yarı Final-2) 

 

Yarı Finallerin her birinde dört sporcu yarışacak ve her iki Yarı Finalin Sporcuları aynı atış 

yollarını kullanacaktır. 

 

Gerçekleştirilecek Yarı Final için Sporcular yarışma alanına birer birer gireceklerdir. Her sporcu, 

yarışma alanına girerken spiker onları seyircilere (onlar içeri girerken birer birer) tanıtır ve sporcular 

seyircilerin karşısında dururlar. 

Sporcular, antrenörler, Sorumlu Jüri Üyesi ve Poligon Baş Hakemi de dahil olmak üzere herkes 

sunum bitene kadar yüzleri seyircilere dönük olmalıdır. 

 

Tüm duyurular yapıldığında Başhakem, “Pozisyonunuzu alın” komutunu verir. Pozisyonu almak 

için bir (1) dakika, doldurmak için bir (1) dakika ve ardından bir deneme serisi yapılır. 

 

Yarı Final-1 ve Yarı Final-2 arasındaki geçiş süresi 5 dakikadır. 

 

Her bir sektörün sol tarafındaki sporcular komutla birlikte atış yapacaklardır (A ve C), ardından 

sektörlerin sağ tarafındaki sporcular komutla birlikte atış yapacaklardır (B ve D). 

 

• Dört sporcu sıfırdan başlar ve 5’er atışlık 4 seri atarlar. 

• Her seri için süre 4 saniyedir. 

• Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcu elenir. 

• Kalan üç sporcu bir seri daha atış yapar. 

• Beş seriden (25 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcu elenir. 

• Her Yarı Finalden en iyi iki sporcu Madalya Maçına devam eder. 

 

Yarı Finallerin herhangi bir aşamasında, en düşük sıralamadaki sporcunun elenmesi için bir 

beraberlik varsa, berabere kalan sporcular, beraberlik bozulana kadar ek beraberlik bozma serileri 

yapacaktır. 

 

Madalya Maçına geçiş süresi 10 dakikadır (hazırlık ve deneme serileri ile hedef yerleşimi dahil). 

 

 



d.) Madalya Maçı 

 

Madalya Maçında tüm sporcular komutla birer birer atış yapacaklardır. (NOT: 4 sporcunun 

tamamı atış noktalarında kalacaktır). 

 

Atış sırası (4 sporcu) 

 

• Dört sporcu (Yarı Finalin her birinin 2 kazananı) sıfırdan başlar ve 5’er atışlık 4 seri atarlar. 

• Her seri için süre 4 saniyedir. 

• Dört seri (20 atış) sonunda en az vuruş yapan sporcu elenir ve dördüncü olan sporcu belirlenmiş 

olur. 

• Kalan üç sporcu bir seri daha atış yapar. Beş seriden (25 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip 

sporcu elenir ve bronz madalya kazanan sporcu belirlenmiş olur. 

• Altın/gümüş madalya için kalan iki yarışmacı devam eder ve sıfırdan başlarlar. 

• Madalya Maçını kazanmak için 16 vuruş gereklidir. 

• Son seriden sonra her iki sporcunun da 16 veya daha fazla vuruş yapmış olması durumunda, kazanan 

en yüksek vuruş sayısına sahip sporcudur. Altın ve gümüş madalya sahipleri belirlenmiş olur. 

 

e.) MADALYA KAZANANLARIN SUNUMU 

Altın ve Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya sahibi sporcu da Yarışma Alanına 

gelecek ve Ferdi Finallerde olduğu gibi resmî sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya geleceklerdir.  

3. MÜZİK VE İZLEYİCİ TEZAHÜRATI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı sırasında müzik çalınmalıdır. Teknik Delege müzik programını 

onaylamalıdır. Seyirci tezahüratı Final sırasında teşvik edilir ve önerilir. 

4. FİNALDEKİ ARIZALAR 

Finaldeki arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir (Final boyunca her sporcu için sadece bir 

(1) arızaya izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan devam edebilmesi için arızalı bir 

silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

5. HÜKMÜ BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. 

Hükmü belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından yarışmanın Genel Teknik Kurallarına göre 

kararlaştırılacaktır. 

 



 

25 M. ÇABUK ATIŞ TABANCA TAKIM (RAPID) 
YARIŞMA FORMATI 

 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

GENEL BİLGİLER 

1. Disiplin: Tabanca 

2. Etkinlik Türü: Takım 

3. Yarışma Adı 25m Çabuk Atış Tabanca Takım Erkekler 
25m Çabuk Atış Tabanca Takım Genç Erkekler 

4. Her Takımdaki katılımcı sayısı Üç (3) sporcu 

5. Aşama sayısı 2 aşama: 
• SIRALAMA (2 kısım) (Kalifikasyon-1, Kalifikasyon-2) 
• FİNAL (Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya maçından 
oluşur) 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemi 

7. Yarışma Yeri Sıralama, yarışma poligonunda gerçekleşir. 
Final, Final poligonunda gerçekleşir. 

8. Takım Puanları Takım yarışmalarındaki takım puanları ve sıralamaları, üç (3) 
Takım üyesinin birleşik toplam puanlarına göre hesaplanır. 

9. Sıralama Yarışmasında Beraberlikler Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar ISSF 
Beraberlik Bozma Kurallarına göre bozulacaktır. 

10. Sıralama Yarışmasında Puanlama Merkez onlu tam sayı puanı (ISSF kuralları). 

11. Sıralama Yarışmasında Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

12. Sıralama -1 Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan başlangıç listesine 
(Start List) göre yapılacaktır. 
 
Sporcular, yarışmanın planlanan başlama saatinden on (10) 
dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 
Hazırlık ve Deneme süresi: 3 dakika. 
 
Müsabaka atışları: Her Takım üyesi tarafından ikişer seri 8, 6 
ve 4 sn. (toplam 90 atış)  
 
Her sporcu, takım arkadaşından bağımsız olarak yan yana 
durarak atış yapar. 
 
Her Takım üyesinin puanları toplanacak ve Takım sonuçları 
sıralanacaktır. En üst sırada yer alan sekiz (8) takım, Sıralama-
2'ye katılacaktır. 

13. Sıralama-2 İtirazlar ve RTS Jürisinin hedefleri kontrol etmesi için 1’inci 
bölümün sonu ile 2’nci bölümün Hazırlık ve Deneme süresi 
arasında on (10) dakikalık bir ara olmalıdır. 
 
2’nci Bölüme katılmaya hak kazanamayan sporcular, 
ekipmanlarını mümkün olan en kısa sürede atış hattından 
çıkarmalıdır. 
 
Poligon Baş Hakemi, sporculara 2’nci bölümün planlanan 
Başlangıç zamanından beş (5) dakika önce "Pozisyonlarınızı 
alın" emrini verecektir. 



 
1’inci Sıralama Bölümünden alınan takım puanları 2’nci 
bölüme aktarılmaz. Tüm Takımlar sıfırdan başlar. 
 
Hazırlık ve Deneme Süresi: üç (3) dakika. 
 
Yarışma atışları: Her Takım üyesi için 4 saniyede 4 seri, 
(Toplam 60 atış) yapar. 
 
Her Takım üyesinin puanları toplanacak ve birleşik toplam 
takım puanını teşkil edecektir. En üst sırada yer alan dört (4) 
Takım Finallere yükselecektir. 
 
1’inci ve 2’nci olan takımlar Altın Madalya için birbirleriyle 
yarışacak. 
 
3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan takımlar Bronz Madalya için 
kendi aralarında yarışacak. 

14.Final (Madalya Maçları) Madalya Maçına katılmayı hak eden 8 sporcunun (oniki 
olmalı) (4 takım) tümü için bildirim süresi, Bronz Madalya 
Maçının yayınlanan Başlangıç saatinden 30 dakika öncedir. 
 

Geç bildirim yapılması halinde ISSF Kuralları geçerlidir. 
 

a) Sıralama aşamalarından sonra, Finale (Madalya Maçları- 
Altın/Gümüş ve Bronz) hak kazanan dört (4) Takıma, finale 
katılım sıralamalarına göre yeni sırt numaraları verilecektir. 
 

b) 1’inci Sırada yer alan takımın sporcularına 11, 12 ve 13 
numaralı sırt numaraları verilecektir,  
2’nci Sırada yer alan takımın sporcularına 21, 22 ve 23 
numaralı sırt numaraları verilecektir, 
3’üncü Sırada yer alan takımın sporcularına, 31, 32, 33 
numaralı sırt numaraları verilecektir, 
4’üncü Sırada yer alan takımların sporcularına 41, 42 ve 43 
numaralı sırt numaraları verilecektir. 
 

c) Sırt numaraları ayrıca her takımın ülke kısaltmasını 
içermelidir. 
 

Final, bir Bronz Madalya-Maçı ve ardından bir Altın/Gümüş 
Madalya-Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme prosedürü 
aynı olmalıdır. 
 

Yerleşim: 
 

Bronz Madalya Maçı için, Sıralama-2 yarışmasından sonra 
üçüncü sırada yer alan takım, dördüncü sırada yer alan takım 
ile birlikte A, B ve C sektöründe yer almalıdır. 
 

Altın/Gümüş Madalya Maçı için, Sıralama-2 yarışmasından 
sonra ilk sırada yer alan takım, ikinci sırada yer alan takım ile 
birlikte A, B ve C sektöründe yer almalıdır. 
 

Her sektöre iki sporcu atanır. Her sektör için 1.50 m x 1.50 m 
atış istasyonu (atış noktası) kullanılır. Atış istasyonunun sol 
veya sağ tarafını işaretleyen çizgiye en az bir (1) ayak değecek 
şekilde atış istasyonunun sol ve sağ taraflarında 
pozisyonlarını almalıdırlar. 
 



15.Finallerde Puanlama Ondalık puanlama kullanılacak olup 9,7 ve üstü vuruş 
sayılacaktır. 
 

Müsabaka atışları: 4 saniyede 5 atışlık serilerle yapılacaktır. 
 

Takımdaki üç sporcunun hepsi aynı anda atış yapacak, üçü de 
4 saniye içinde atış yaptıktan sonra birleşik toplam skor 
panosunda gösterilecektir. 
 

Takımlar birbirlerinin ardından atış yapacaktır. 
 

Bir seride daha fazla vuruş sayısına (9,7 ve üstü) sahip takım 
2 puan alır. Eşit sayıda vuruş olması durumunda, her takım 
bir puan alır. Daha az vuruş sayısına sahip olan takım sıfır 
puan alır. 
 

16 puanı ilk alan takım maçın galibidir. 

16.Madalya Maçlarında Beraberlikler Her iki Takımın da 16 puan aldığı bir beraberlik durumunda, 
beraberliği bozmak için her bir takımın üç üyesi tarafından 
yapılan bir (1) ek seri ile devam edilecektir. 
 

Skorlar hala berabereyse, takımlar beraberlik bozulana kadar 
komutla ek atışlar yapmaya devam edecektir. 
 

Bir antrenör veya sporcu, bir turun tamamlanmasından 
sonra anonslar yapılırken elini kaldırarak bir “Mola” talep 
edebilir. Bu, Madalya Maçı sırasında yalnızca bir kez talep 
edilebilir. Antrenör en fazla otuz (30) saniye süreyle atış 
hattındaki sporcu(lar)ına yaklaşabilir ve onunla konuşabilir. 
Bir Takım tarafından “Mola” talep edilirse, diğer Takımın 
antrenörü de aynı anda sporcu(lar)ına yaklaşabilir ve onlarla 
konuşabilir. Bu, diğer takımın kendi “Molasını” talep etme 
hakkını etkilemez. 
 

Mola süresi Jüri tarafından kontrol edilecektir. 

17. Finalde Maç Sıralaması İlk olarak Bronz Madalya Maçı yapılacaktır. 
 

Bronz Madalya Maçındaki Sporcuların veya Antrenörlerinin, 
ekipmanlarını planlanan Başlangıç zamanından en az on beş 
(15) dakika önce belirlenmiş atış noktalarına 
yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha sonra hatta 
çağrılmayı beklemek için yarışma alanını terk etmeleri 
gerekir. 
 

Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz.  
 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu 
terk etmesinin ardından beş (5) dakika içerisinde hedefler 
RTS Jürisi tarafından kontrol edilir ve Başhakem "Atış Hattı 
Hazır" anonsunu yapar. Bu arada Altın/Gümüş Madalya 
Maçına katılacak olan sporcular veya antrenörlerinin 
ekipmanlarını atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilir. 
Daha sonra sporcular ve antrenörleri hatta çağrılmayı 
beklemek için yarışma alanını terk eder. 
 

Başhakem, Bronz Madalya ve Altın / Gümüş Madalya 
Maçlarını aynı komutlarla ve aynı formatta yönetmelidir. 
 
Altın Madalya ve Gümüş Madalya Sahipleri ilan edilecektir. 



18. Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 
sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve Ferdi 
Finallerde olduğu gibi resmi sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi 
için bir araya geleceklerdir. 

19. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

20. Madalya Maçlarındaki Arızalar Deneme serileri sırasında arıza iddia edilemez veya seri 
tekrarı yapılmaz.  
Maç serisi sırasında yalnızca bir arıza (İZİN VERİLİR veya İZİN 
VERİLMEZ) iddia edilebilir. Bir MAÇ serisi sırasında bir arıza 
meydana gelirse, bir Poligon Görevlisi arızanın İZİN VERİLİR 
veya İZİN VERİLMEZ olup olmadığına karar vermelidir. Arıza 
İZİN VERİLİR ise, diğer finalistler beklemedeyken sporcu 
seriyi hemen tekrar etmelidir ve tekrar serisinin puanı 
kaydedilmelidir. Sporcunun tekrar serisine hazır olması için 
15 saniyesi vardır. Başka herhangi bir arıza için tekrar serisine 
izin verilmez ve mevcut skorlar kaydedilir. 
Arıza İZİN VERİLMEZ ise, o serisinden iki (2) ceza puanı 
düşülmelidir. 

21. Cezalar Sıralama (Kalifikasyon) aşamasında, “DOLDUR / START” 
komutundan önce veya “STOP” komutundan sonra yapılan 
atışlar iptal edilecek ve ilk maç serisine iki (2) puan cezası 
uygulanacaktır. 
 
Final aşamasında, “START” komutundan önce veya “STOP” 
komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

22. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 
ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü 
belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her 
yarışma için Genel Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 

 

 

 



 

25 M. ÇABUK ATIŞ TABANCA (RAPID)  
KARMA (MIX) TAKIM 
YARIŞMA FORMATI 

 
 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. 

 

GENEL BİLGİLER 
1.   Disiplinler: Tabanca 

2.   Yarışma Türü Karma Takım (Mix) 

3.   Yarışma Adı 25m Çabuk Atış Tabanca Karma Takım 
25m Çabuk Atış Tabanca Karma Genç Takım  

4.   Her Karma Takımdaki Katılımcı Sayısı İki (2) sporcu (1 erkek ve 1 kadın) 

5.   Aşama sayısı 2 aşama: 
• Sıralama (2 bölümden oluşur) Kalifikasyon-1, Kalifikasyon-2) 
• Final (Bronz Madalya ve 
Gümüş/Altın Madalya Maçlarından oluşur) 

6.   Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemi 

7.   Yarışma Yeri Sıralama, yarışma poligonunda gerçekleşir. 
Final, Final poligonunda gerçekleşir. 

8.   Sıralama Yarışmasında Beraberlikler Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan birleşik takım 
puanları ISSF Beraberlik Bozma Kurallarına göre bozulacaktır. 

9.   Sıralama Yarışmasında Puanlama Merkez onlu tam sayı puanı (ISSF kuralları). 

10. Sıralama Yarışmasında Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

11. Sıralama-1 (Kalifikasyon-1) Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan başlangıç listesine 
(Start List) göre yapılacaktır. 
 
Her karışık takım sporcusu bir atış yolundan atış yapacaktır. 
 
Sporcular, yarışmanın planlanan başlama saatinden on (10) 
dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 
Hazırlık ve Deneme süresi: 3 dakika. 
 
Müsabaka atışları: Her Takım üyesi tarafından 8, 6 ve 
4 saniyelik periyotlarda (30 Atış) 2 seri (Toplam 60 Atış) 
yapılacaktır. 
 
Takım üyelerinin puanlarının birleşik toplamı Takım Puanını 
oluşturacak ve sıralamada en üst sırada yer alan sekiz (8) takım 
Sıralama Bölüm-2’ye (Kalifikasyon-2) yükselecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Sıralama-2 (Kalifikasyon-2) İtirazlar ve RTS Jürisinin hedefleri kontrol etmesi için 1’inci 
bölümün sonu ile 2’nci bölümün Hazırlık ve Deneme süresi 
arasında on (10) dakikalık bir ara olmalıdır. 
 

2’nci Bölüme katılmaya hak kazanamayan sporcular, 
ekipmanlarını mümkün olan en kısa sürede atış hattından 
çıkarmalıdır. 
 

Poligon Baş Hakemi, sporculara 2’nci bölümün planlanan 
Başlangıç zamanından beş (5) dakika önce "Pozisyonlarınızı 
alın" emrini verecektir. 
 

1’inci Sıralama Bölümünden alınan takım puanları 2’nci 
bölüme aktarılmaz. Tüm Takımlar sıfırdan başlar. 
 

Hazırlık ve Deneme Süresi: üç (3) dakika. 
 

Müsabaka atışları: Her takım üyesi 6 ve 4 saniyelik periyotlarda 
ikişer seri atış yapacaklardır. (Toplam 40 atış) 
 

Her sporcu takım arkadaşından bağımsız olarak atış yapar.  
Her seri Başhakem komutuyla birbiri ardına yapılır. 
 

Her Karma Takımın sporcularının birleşik toplam puanları 
takım puanını oluşturacak ve takımlar arasındaki sıralama 
buna göre belirlenecektir. Sıralamada en üst sıralarda yer alan 
ilk dört (4) Karma Takım Finallere yükselecektir. 
 

Altın/Gümüş Madalya Maçında 1’inci ve 2’nci sıradaki Karma 
Takımlar birbirleriyle yarışacak. 
 

Bronz Madalya Maçında 3’üncü ve 4’üncü sıradaki Karma 
Takımlar birbirleriyle yarışacak. 
 

Her seri, Başhakem komutuyla birbiri ardına yapılacaktır. 

13.  Final (Madalya Maçları) Sekiz Madalya Maçı sporcusunun tümü için bildirim süresi, 
Bronz Madalya Maçının yayınlanan Başlangıç saatinden 30 
dakika öncesidir. 
 

‘Geç bildirim’ durumunda, ISSF’nin ilgili Kuralları geçerli 
olacaktır. 
 

Sıralama (Kalifikasyon) Yarışmalarından sonra Yeni sırt 
numaraları verilmesi: 
 

a) Sıralama aşamalarından sonra, Finale (Madalya Maçları- 
Altın/Gümüş ve Bronz) hak kazanan dört (4) Takıma, finale 
katılım sıralamalarına göre yeni sırt numaraları verilecektir. 
 

b) 1’inci Sırada yer alan takımın sporcularına 11, 12  numaralı 
sırt numaraları verilecektir,  
2’nci Sırada yer alan takımın sporcularına 21, 22 numaralı sırt 
numaraları verilecektir, 
3’üncü Sırada yer alan takımın sporcularına, 31, 32 numaralı 
sırt numaraları verilecektir, 
4’üncü Sırada yer alan takımların sporcularına 41, 42 numaralı 
sırt numaraları verilecektir. 
 

c) Sırt numaraları ayrıca her takımın ülke kısaltmasını 
içermelidir. 
 
 
 



14.Madalya Maçlarının Formatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puanlama 

Ondalık puanlama kullanılacak olup 9,7 ve üstü ‘vuruş’ 
sayılacaktır. 
 

Müsabaka atışları: 4 saniyede 5 atışlık serilerle yapılacaktır. 
 

Her Karma Takım Sporcusu, takım arkadaşından bağımsız 
olarak atış yapar. Atışlar her seride Başhakem komutuyla 
birbiri ardına yapılır. 
 

Her Karma Takım, sporcularından hangisinin ilk, hangisinin 
ikinci atışı yapacağına kendileri karar verir ve yerleşim buna 
göre yapılır. 
 

Her Karma Takımın sol tarafındaki sporcu atışını yaptıktan 
sonra sağ tarafındaki sporcu atış yapar. (sol, sağ – sol, sağ, …) 
 

Bir seride daha fazla vuruş sayısına sahip Karma Takım 2 puan 
alır. Eşit sayıda vuruş olması durumunda, her Karma Takım bir 
puan alır. Bir seride daha az vuruş yapan Karma Takım sıfır 
puan alır. 
 

Maçın galibi, 16 puana ulaşan ilk Karma Takımdır. 

15. Madalya Maçlarında Beraberlikler Her iki Takımın da 16 puan aldığı bir beraberlik durumunda, 
beraberliği bozmak için her bir takımın iki üyesi tarafından 
yapılan bir (1) ek seri ile devam edilecektir. 
 

Skorlar hala berabereyse, takımlar beraberlik bozulana kadar 
komutla ek atışlar yapmaya devam edecektir. 
 

Bir antrenör veya sporcu, bir turun tamamlanmasından sonra 
anonslar yapılırken elini kaldırarak bir “Mola” talep edebilir. 
Bu, Madalya Maçı sırasında yalnızca bir kez talep edilebilir. 
Antrenör en fazla otuz (30) saniye süreyle atış hattındaki 
sporcu(lar)ına yaklaşabilir ve onlarla konuşabilir. Bir Takım 
tarafından “Mola” talep edilirse, diğer Takımın antrenörü de 
aynı anda sporcu(lar)ına yaklaşabilir ve onlarla konuşabilir. Bu, 
diğer takımın kendi “Molasını” talep etme hakkını etkilemez. 
 

Mola süresi Jüri tarafından kontrol edilecektir. 

16. Finalde Maç Sıralaması İlk olarak Bronz Madalya Maçı yapılacaktır. 
 

Bronz Madalya Maçına katılacak Sporcuların veya 
Antrenörlerinin, ekipmanlarını planlanan Başlangıç 
zamanından en az on beş (15) dakika önce belirlenmiş atış 
noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha sonra 
hatta çağrılmayı beklemek için yarışma alanını terk etmeleri 
gerekir. 
 

Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz.  
 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu 
terk etmesinin ardından (5) dakika içerisinde hedefler RTS 
Jürisi tarafından kontrol edilir ve Başhakem "Atış Hattı Hazır" 
anonsunu yapar. Bu arada Altın/Gümüş Madalya Maçına 
katılacak olan sporcular veya antrenörlerinin ekipmanlarını 
atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra 
sporcular ve antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için 
yarışma alanını terk eder. 
 

Sıralama Yarışmasının ardından birinci (1.) sırada yer alan 
takım, Sektör A, İkinci (2.) sırada yer alan takım ise Sektör 
B’deki atış yollarında yer alır. 



Başhakem, Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya Maçlarını 
aynı komutlarla ve aynı formatta yönetmelidir. 
 

Altın Madalya ve Gümüş Madalya Sahibi Karma Takımlar ilan 
edilecektir. 

17.Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 
sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve Ferdi Finallerde 
olduğu gibi resmi sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya 
geleceklerdir. 

18. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

19. Madalya Maçlarındaki Arızalar Deneme serileri sırasında arıza iddia edilemez veya seri tekrarı 
yapılmaz.  
Maç serisi sırasında yalnızca bir arıza (İZİN VERİLİR veya İZİN 
VERİLMEZ) iddia edilebilir. Bir MAÇ serisi sırasında bir arıza 
meydana gelirse, bir Poligon Görevlisi arızanın İZİN VERİLİR 
veya İZİN VERİLMEZ olup olmadığına karar vermelidir. Arıza 
İZİN VERİLİR ise, diğer finalistler beklemedeyken sporcu seriyi 
hemen tekrar etmelidir ve tekrar serisinin puanı 
kaydedilmelidir. Sporcunun tekrar serisine hazır olması için 15 
saniyesi vardır. Başka herhangi bir arıza için tekrar serisine izin 
verilmez ve mevcut skorlar kaydedilir. 
Arıza İZİN VERİLMEZ ise, o serisinden iki (2) ceza puanı 
düşülmelidir. 

20. Cezalar Sıralama (Kalifikasyon) aşamasında, “DOLDUR / START” 
komutundan önce veya “STOP” komutundan sonra yapılan 
atışlar iptal edilecek ve ilk maç serisine iki (2) puan cezası 
uygulanacaktır. 
 
Final aşamasında, “START” komutundan önce veya “STOP” 
komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

21. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 
ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 
veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 
Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 
 

 

 



 

50 M. TÜFEK – YAT 
ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN 

 
YARIŞMA FORMATI 

 
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

1. Disiplin Tüfek 
2. Yarışma Türü: Bireysel 
3. Yarışma Adı 50m Tüfek Yat 

50m Tüfek Yat Gençler 
4. Hedefler Elektronik Hedef Sistemleri 
5. Atış Yolları Tüm seriler için 50m mesafe kullanılmalıdır. 
6. Beraberlikler ISSF Kural 6.15'e göre karar verilecektir. 
7. Puanlama Ondalıklı sayı değeri 
8. Arızalar ISSF Kural 6.13'e göre yönetilecektir. Ekipman arızası için 

ek süreye izin verilmez. 
9. Yarışma Prosedürü 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatta Çağrı 
 
 
Hazırlık ve Deneme 
 
Atış Sayısı 

Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan Başlangıç 
listesine (Start List) göre yapılacaktır. 
 

Mevcut hedef sayısından daha fazla başvuru varsa, 
sporcular iki veya daha fazla seriye eşit sayıda tahsis 
edilecektir. 
 

Seri sonuçları nihai sıralamayı belirleyecektir. 
 

Sporcular, yarışmanın planlanan başlangıç saatinden 
yirmi (20) dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 

Sınırsız deneme atışı yapmak için on beş (15) dakika. 
 

50 dakikada 60 atış. 

10. Baş Hakem Komutları Yarışmanın yayınlanan başlangıç saatinden 20 dakika 
önce. 
 

• "Sporcular çizgiye". 
 

Sporcuların tahsis edilen atış noktalarına ekipmanlarını 
yerleştirmek için beş (5) dakika süre verilir. 
 

• “On beş (15) dakikalık hazırlık ve deneme süresi, 
Start". 
 

• 14 dakika 30 saniye sonra, “30 saniye”. 
 

• 15 dakika sonra “Stop”. 
 

Hedeflerin sıfırlanması (reset) için 30 saniye bekleyin. 
 

• ''YARIŞMA ATIŞI BAŞLANGICI'' 
 

• 40 dakika sonra “10 dakika”. 
 

• 45 dakika sonra “5 dakika”. 
 

• 50 dakika sonra “STOP, BOŞALT”. 



11. Müzik ve Seyirci Etkinliği Sıralama serilerinde Teknik Delege tarafından onaylanan 
müzikler çalınmalıdır. 

12. Cezalar Herhangi bir ceza, ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

13. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 
veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 
Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 



 

50 M. TÜFEK YAT  
KARMA TAKIM (MİX) 

ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN 
YARIŞMA FORMATI 

 
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. 

 
1. Disiplin Tüfek 

2. Yarışma Türü Karma Takım (Mix) 

3. Yarışma Adı 50m. Tüfek Yat Karma Takım 
50m. Tüfek Yat Karma Takım Gençler 

4. Her Karma Takımdaki Katılımcı Sayısı İki (2) sporcu (1 erkek ve 1 kadın) 

5. Aşama Sayısı 2 aşama: 
• Sıralama (2 bölümden oluşur) (Kalifikasyon-1, Kalifikasyon-2) 
• Final (Bronz Madalya Maçı ve Altın/Gümüş Madalya Maçı) 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemleri. 

7. Atış Yolları Sıralama, yarışma poligonunda gerçekleşir. 
Final, final poligonunda gerçekleşir. 

8. Sıralama Yarışmasında Beraberlikler Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar ISSF Kural 
6.15'e göre belirlenecektir. 

9. Sıralama Yarışmasında Puanlama Ondalıklı (Decimal) Skor 

10. Sıralama Yarışmasında Arızalar ISSF Kural 6.13'e göre yönetilecektir. Ekipman arızası için ek süre 
verilmez. 

11. Sıralama Bölüm-1 (Kalifikasyon-1) 

 

 

 

 

Hatta Çağrı 

 

 

Hazırlık ve Deneme Süresi 

 

Atış Sayısı 

Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan başlangıç listesine 
(Start List) göre yapılacaktır. 
Her Karma Takımın üyeleri yan yana atış yapacaktır. 
Her sporcu diğer takım üyelerinden bağımsız olarak atış yapar.  
 
Sporcular, yarışmanın planlanan başlangıç saatinden on beş (15) 
dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 
Hazırlık ve Deneme süresi: 5 dakika. 
 
Her sporcu, 30 dakikalık bir zaman sınırı içinde 30 atış yapacaktır: 
(Karma Takım Başına 60 Atış) 
Sıralama, Karma Takım üyelerinin birleşik toplamına göre 
yapılacaktır. Sıralamada en iyi birleşik toplam skora sahip ilk 
Sekiz (8) Karma Takım, Sıralama-2'ye ilerleyecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Sıralama Bölüm-2 (Kalifikasyon-2)  
 

 

 

Hatta Çağrı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık ve Deneme Süresi 

 

Alternatif Düzenlemeler 

 

 

 

 

 

 

 

Atış sayısı: 

 

Sonuçların ilanı, İtirazlar ve RTS Jürisinin hedefleri kontrol etmesi 
için 1’inci bölümün sonu ile 2’nci bölümün Hazırlık ve Deneme 
süresi arasında on beş (10) dakikalık bir ara olmalıdır. 
 

Sıralama-1 sonunda Sıralama-2’ye katılmaya hak kazanan karma 
takımlar, poligona her karma takım arasında bir yedek atış 
noktası olacak şekilde ve yan yana konumlanmalıdır. Her karma 
takımın üyeleri yan yana atış yapacaktır. 
 

Her Karma Takım için atış yolları yazılım tarafından rastgele 
dağıtılır. 
 

1‘inci Sıralama Bölümünden alınan karma takım puanları 2’nci 
Sıralama Bölümüne aktarılmaz. Tüm karma takımlar sıfırdan 
başlar. 
 
2’nci Sıralama Bölümüne katılmaya hak kazanamayan karma 
takım sporcuları ekipmanlarını mümkün olan en kısa sürede atış 
hattından çıkarmalıdır. 
 

Baş Hakem, sporculara 2’nci Bölümün planlanan Başlangıç 
zamanından on (10) dakika önce "Pozisyonlarınızı alın" emrini 
verecektir. 
Daha sonra Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
ekipmanlarını tahsis edilen atış noktalarına yerleştirmek için beş 
(5) dakikaları olacaktır. 
 

Hazırlık ve sınırsız deneme atışları için beş (5) dakika. 
 

(Sıralama-1'de sadece bir seri varsa ve program veya poligon 
koşulları bunu daha uygun hale getiriyorsa, sporcular Sıralama-
2 için orijinal atış noktalarında kalabilirler. Bu durumda, Baş 
Hakem sporculara Sıralama-2'nin planlanan başlama saatinden 
sekiz (8) dakika önce "Pozisyonlarınızı alın" komutunu verecektir. 
Bu durum Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
sporculara üç (3) dakikalık pozisyon alma süresi sağlayacaktır). 
 

Her sporcu 20 dakikalık bir zaman sınırı içinde 20 atış yapacaktır. 
(Takım Başına 60 atış) ’40 Atış olmalı’ 
 
Her Karma Takım üyesinin puanları toplanacak ve birleşik 
toplam skora göre Karma Takım sonuçları sıralanacaktır. En üst 
sırada yer alan dört (4) Karma Takım Finallere yükselecektir. 
 
1’inci ve 2’nci sıradaki Karma Takımlar Altın Madalya Maçında 
birbirleriyle yarışacak. 
 
3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan Karma Takımlar Bronz Madalya 
Maçında birbirleriyle yarışacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Final (Madalya Maçları) Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş Madalya 
Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme prosedürü, her durumda 
Başhakem tarafından verilen uygun komutlarla ve aynı formatta 
olmalıdır. 
Finale katılmaya hak kazanan dört (4) takımın tümü, Başlangıç 
Zamanından en az 30 dakika önce gerekli tüm ekipmanla birlikte 
Final Poligonu Hazırlık Alanına gelmelidir. Bir veya iki Takım üyesi 
zamanında rapor vermezse, ilk yarışma serisinin puanından iki 
puanlık (2) bir ceza kesilecektir. Her Takıma bir Antrenör eşlik 
edebilir. 
 

Madalya Töreni Finalden sonra planlanmışsa, tüm sporcular 
Madalya Törenine uygun bir milli takım forması ile gelmelidir. 
Jüriler, bildirim süresinde ve her sporcu rapor verdikten sonra 
mümkün olan en kısa sürede ekipman kontrollerini 
tamamlamalıdır. 
 

Bronz Madalya Maçındaki Sporcuların veya Antrenörlerinin, 
ekipmanlarını planlanan Başlangıç zamanından en az 15 dakika 
önce belirlenmiş atış noktalarına yerleştirmelerine izin 
verilmelidir. Daha sonra hatta çağrılmayı beklemek için yarışma 
alanını terk etmelidirler. Antrenörleri de dahil olmak üzere her 
Madalya Maçı için takımlar, Planlanan Başlangıç Zamanından on 
(10) dakika önce ‘Hatta Çağrı’ için atış noktası sırasına göre 
toplanmalıdır. 

14. Madalya Maçlarının Formatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puanlama 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Madalya Maçlarında Berabere Kalan 
Skorlar 

Takım Antrenörü, Sıralama-2'nin sonunda hangi sporcunun 
hangi pozisyonda atış yapacağını RTS Jürisine bildirmeli ve 
Bildirim Alanında (Finallerden 30 dakika önce) teyit etmelidir. 
 

Sporcular hatta çağrıldıktan sonra beş (5) dakikalık hazırlık ve 
deneme süresi verilecektir. 
 

Her tur, tüm sporcular 50 saniyelik bir zaman sınırı içinde tek bir 
atış yapacak şekilde Baş Hakemin komutuyla yapılacaktır. 
 
 

Tüm puanlar Sıfır'dan başlar. 
Tüm Madalya Maçlarında ondalık puanlama kullanılacaktır. 
Her atışın puanı, Karma Takımın üç üyesinin skorlarının birleşik 
toplamına göre belirlenir. 
Yüksek atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması 
durumunda her iki Karma Takım da 1 puan alır. Düşük skorlu atış 
sıfır puandır. 
 

16 veya daha fazla puan alan ilk Karma Takım Maçı kazanacaktır. 
 

Her iki Karma Takımın da en az 16 puan aldığı bir beraberlik 
durumunda, Maç, eşitliği bozmak için her Karma Takımın iki 
üyesinin de yaptığı bir (1) ek atışla devam edecektir. Skorlar hala 
berabereyse bu prosedür tekrarlanacaktır. 

15.Ateş Yollarının Tahsisi Bronz Madalya Maçı için, Sıralama Yarışmalarından sonra 
üçüncü olan Karma Takım, C ve D atış yollarında, Sıralama 
Yarışmalarından sonra dördüncü sırada yer alan Karma Takım, F 
ve G atış yollarında yer almalıdır.  
Altın/Gümüş Madalya Maçı için, Sıralama Yarışmalarından sonra 
birinci olan Karma Takım, C ve D atış yollarında, Sıralama 
Yarışmalarından sonra ikinci sırada yer alan Karma Takım, F ve G 
atış yollarında yer almalıdır.  
Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz. 

16. Madalya Sahiplerinin Sunumu Bireysel finallere göre 



17. Baş Hakem Komutları Madalya Maçının yayınlanan Başlangıç saatinden 10 dakika 
önce. 
• "Sporcular çizgiye". 
Takımlar Yarışma Alanına birer birer girecek ve kendilerine 
ayrılmış olan atış yollarının önünde seyirciye dönük olarak 
duracaklardır.  
Görevli Jüri Üyesi ve Poligon Baş Hakemi de dahil olmak üzere 
sunumlar yapılır. 
 
• Sunumlardan sonra “Pozisyonunuzu alın” 
 
Sporcuların ‘Yat’ pozisyonunu almaları için bir (1) dakika süre 
verilir. 
 
• “Beş (5) dakikalık hazırlık ve deneme süresi, START”. 
 
• 4 dakika 30 saniye sonra, “30 SANİYE”. 
 
• 5 dakika sonra “STOP”. 
 
Hedeflerin sıfırlanması için (reset) 30 saniye beklenir. 
 
• ''İlk yarışma atışı için DOLDUR, 5 saniye sonra “START''. 
 
• 30 saniye sonra veya tüm sporcular tek atış yaptığında, 
"STOP". 
 
Her Karma Takıma verilen puan sayısı, her turun sonunda 
duyurulacaktır. 
 
Atış sırası, Madalya Maçı tamamlanana kadar tekrarlanacak, Baş 
Hakem "Sonuçlar Kesindir" duyurusunu yapacak ve Bronz 
Madalya Sahibi olan Karma Takımı ilan edecek. 
 
Sonraki Altın / Gümüş Madalya Maçı için aynı format ve aynı 
komutlar kullanılacaktır. 

18. Molalar Bir seri tamamlandıktan sonra duyurular yapılırken bir antrenör 
veya sporcu elini kaldırarak “Mola” talep edebilir. 
Madalya Maçı sırasında her Karma Takım tarafından yalnızca bir 
kez “Mola” talep edilebilir. Antrenörler atış çizgisine yaklaşabilir 
ve en fazla otuz (30) saniye süreyle sporcusuyla konuşabilir. 
 

Bir Karma Takım tarafından "mola" talep edilirse, diğer Karma 
Takımın antrenörü de aynı anda sporcularına yaklaşabilir ve 
onlarla konuşabilir. Bu, diğer Karma Takımın daha sonra kendi 
“molalarını” talep etme hakkını etkilemez. 
 

Mola süreleri Sorumlu Jüri Üyesi tarafından kontrol edilecektir. 

19. Madalya Maçları Arasındaki Değişim 
Zamanı 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu terk 
etmesinin ardından beş (5) dakika içerisinde hedefler RTS Jürisi 
tarafından kontrol edilir ve Başhakem "Atış Hattı Hazır" 
duyurusunu yapar. Bu arada Altın/Gümüş Madalya Maçına 
katılacak olan sporcular veya antrenörlerinin ekipmanlarını atış 
noktalarına yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra sporcular 
ve antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için yarışma alanını 
terk eder. 
 



20. Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 
sahibi Karma Takım sporcuları da Oyun Alanına gelecek ve Ferdi 
Finallerde olduğu gibi resmi sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir 
araya geleceklerdir. 

21. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

22. Madalya Maçlarındaki Arızalar Madalya Maçlarındaki Arızalar ISSF Kurallarına göre 
yönetilecektir (Madalya Maçlarının her birinde her Takım için 
sadece bir (1) arızaya izin verilecektir). 
 
Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan 
devam edebilmesi amacıyla arızalı bir ateşli silahı onarmak veya 
değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

23. Cezalar  Sıralama Bölümünde, "Hazırlık ve deneme süresi başla (Start)" 
komutundan önce veya "Dur" (Stop) komutundan sonra yapılan 
atışlar iptal edilecek ve ihlalde bulunan sporcunun ilk Maç 
atışına iki (2) puanlık ceza uygulanacaktır. 
 

Madalya Maçlarında, “Başla” (Start) komutadan önce veya 
“Dur” (Stop) komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak 
sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

24. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 
veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 
Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 



 

50 M. TÜFEK 3 POZİSYON 
ERKEK, KADIN, GENÇ ERKEK, GENÇ KADIN  

YARIŞMA FORMATI 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 
 

 

1. SIRALAMA AŞAMASI (QUALİFİCATİON) 

Eleme ve Sıralama (Qualification) olmak üzere iki bölümden oluşur. Yarışma poligonunda gerçekleşir. 

a) Eleme (Elimination) 

•  Tüm sporcular, etkinliğin planlanan Başlangıcından 20 dakika önce hatta çağrılır ve Çök pozisyonunda 
başlarlar, 

•  Hazırlık ve deneme süresi için 15 dakika verilir, 
•  Sporcular 1 saat 30 dakika içinde 60 atışlık (3 x 20) bir seri yaparlar: Çök, Yat, Ayak 
 Eleme için iki veya daha fazla Seri olması durumunda, başlama listesi şu şekilde yayınlanacaktır: 
 
 Seri 1 - Dünya Sıralamasına göre yarışmalara katılan en iyi 24 sporcunun yüzde 50'si rastgele + mevcut 

maksimum atış noktası sayısına rastgele, 
Seri 2 - Dünya Sıralamasına göre yarışmalara katılan en iyi 24 sporcunun yüzde 50'si rastgele + mevcut 
maksimum atış noktası sayısına rastgele, 
Seri 3 - Mevcut maksimum atış noktası sayısına rastgele. 

• Birden fazla seri varsa sonraki serilerde sporcular seriye çağrılmadan önce 30 dakika ara verilmelidir, 
•  Herhangi bir beraberlik, ISSF geri sayım kurallarına göre Ayak, Çök, ardından Yat pozisyonlarındaki en yüksek 

puana göre belirlenecektir. 
•  Eleme için tamsayı puanlama kullanılacaktır. 
 

Müsabakaların bir sonraki aşamasına geçecek sporcu sayısını belirlemek amacıyla her eleme serisi için 

aşağıdaki formül kullanılmalıdır: 

 

Formül: Kullanılabilir atış yolu sayısı, toplam sporcu sayısına bölünür ve seride yarışacak sporcu sayısıyla çarpılır 

ve Elemelerden Sıralamaya giden sporcu sayısını verir. 
 

 

 Örn. 60 atış yolu ve 101 sporcu: 

 

Atış Yolu Sayısı   Toplam Sporcu Sayısı Serideki Sporcu Sayısı  

  

 

 

1. Seri: 54 sporcu   60:101 x 54 = 32.08 ® 32 sporcu 
 

+ = 60 Sporcu (Qualification aşamasına  

gidecek sporcu sayısı) 
 

2.    Seri: 47 sporcu   60: 101 x 47 = 27.92 ® 28 sporcu 
 

 

 

Atış Yolu Sayısı   Toplam Sporcu Sayısı Serideki Sporcu Sayısı 

 

 

 

 

 



Elemeden Kalifikasyona gidecek maksimum sporcu sayısı, sahadaki mevcut atış noktalarının sayısına 

bağlıdır. Asgari (en az) sporcu sayısı 12 (oniki)'dir. 

 

b) Sıralama (Qualification) 

•  Eğer bir (1) eleme serisi varsa: 

•  Sporcular sıralama (Qualification) yarışmasına çağrılmadan önce 30 dakika ara verilmelidir, 

•  Sporcular, Eleme yarışmasındaki ile aynı atış noktasında yarışırlar, 

•  Eleme birden fazla seri ile yapılmışsa, Kalifikasyon mevcut atış noktası sayısı, sporcu sayısı ve programa göre 

ertesi gün yapılmalıdır, 

•  Puanlar sıfırdan başlar, 

•  Tüm sporcular aynı sırayla 1 saat 30 dakikada 3 x 20 daha atış yapar: Çök – Yat – Ayak, 

•  Sıralama (Qualification) yarışması için tam tamsayı puanlama kullanılacaktır, 

•  Finale kalabilmek için en düşük sıralar arasında beraberlik varsa, eşitliği bozmak için berabere kalan 

sporcuların önce Ayak Pozisyonundaki toplam skorlarına bakılır. Beraberlik devam ediyorsa Çök Pozisyonundaki 

toplam skorlarına daha sonra da Yat Pozisyonundaki toplam skorlarına bakılarak finale girecek 8’inci sporcu 

belirlenir. 

 

En iyi sekiz (8) sporcu Final aşamasına katılmaya hak kazanır. 

 

2. FİNAL AŞAMASI 

Yarı Final ve Madalya Maçından oluşur. Final salonunda yapılır. 

 

a) BİLDİRİM ZAMANI 

Takım liderleri finalistlerini Hazırlık Alanına getirmekten ve finaller için gerekli tüm atış ekipmanlarıyla 

birlikte 1. maç serisinin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika önce Jüriye rapor vermekten sorumludur. 

(Rapor: Tanıtım sırasında (sunumda) kullanılmak üzere Sporcuların sportif başarıları ile antrenörlerinin adı-soyadı 

v.b kısa bilgiler içermelidir) 

 

Finalistler, Madalya Töreninde giyebilecekleri ekipmanları, müsabaka kıyafetleri ve milli takım forması 

ile hazır bulunmalıdır. Finalistler giyinmiş olmalı ve sadece gerekli atış ekipmanına sahip olmalıdır. Jüri Üyeleri ve 

Poligon Görevlileri bu süre içinde Hazırlık Alanında müsabaka öncesi kontrollerini yapmalıdır. 

 

Final Serisi Yarışma Alanındaki atış hattının gerisinde tabanca/tüfek kutuları ve ekipman kutuları 

bırakılamaz. 

 

Ekipman Yerleşimi: Tüm sporcuların ve antrenörlerin ekipmanlarını yarı final başlamadan en az 20 dakika önce 

atış noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Sporcular ve antrenörleri başlama saatinden en geç 15 dakika 

önce hazırlık alanına geri dönmelidirler. 
 

Atış noktaları R1, A, B…..H, R2 olarak numaralandırılacaktır - Sporcular sıralama yarışması (Qualification) 

sonucundaki sıralamalarına göre atış noktalarına yerleşecektir. 

Finalistler tek tek çağrılmadan önce çağrılış sırasına uygun bir dizilim halinde hazır olmalıdır, 

Bir hakem, Finalistlerin doğru sırada toplandığından emin olduktan sonra Poligon Baş Hakeminin 

“Sporcular Atış Hattına” komutunu vermesi için bir işaret vermelidir. 

 

Gerçekleştirilecek olan Yarı Final için Sporcular Yarışma Alanına birer birer gireceklerdir. Her bir sporcu 

Yarışma Alanına girerken spiker onları seyircilere (onlar içeri girerken birer birer) tanıtır ve sporcular 

seyircilerin karşısında dururlar.  

Sporcular, antrenörler, Sorumlu Jüri Üyesi ve Poligon Baş Hakemi de dahil olmak üzere, herkes sunum 

bitene kadar seyircilere dönük kalmalıdır. 

 

 

 

 



 

•  Sunum tamamlandığında Baş Hakem “Pozisyonunuzu alın” komutunu verir, 

•  Sporcuların Çök pozisyonu almak için 2 (iki) dakika süreleri vardır, 

•  Hazırlık ve deneme atışları için 5 dakika süre verilir, 

•  Tahmini toplam süre: 10 dakika. (Bu aşamaya kadar), 

•  Final Aşaması için ondalıklı puanlama kullanılacaktır, 

• Finalin herhangi bir aşamasında en düşük sıradaki sporcunun elenmesi için bir beraberlik varsa, berabere 

kalan sporcular, beraberlik bozulana kadar ek tekli atış(lar) yapacaktır. 

 

b) YARI FİNAL: 

 

Sekiz (8) Finalistin tümü, aşağıdaki sırayla her pozisyonda 2 seri 5 atış yapar: 

 

•  Çök pozisyonunda her 5 atışlık seriyi tamamlamak için 200 saniye, 

•  Deneme atışları da dahil olmak üzere Çök pozisyonundan Yat pozisyonuna 6 dakikalık geçiş süresi, 

•  Yat pozisyonunda her 5 atışlık seriyi tamamlamak için 150 saniye, 

•  Deneme atışları da dahil olmak üzere Yat pozisyonundan Ayak Pozisyonuna 8 dakikalık geçiş süresi, 

•  Ayak pozisyonunda her 5 atışlık seriyi tamamlamak için 250 saniye, 

•  Her 5 atışlık serideki toplam puan, 8 ile 1 arasındaki sıralamaya göre puanlanır. En yüksek skora 8 puan, en 

düşük skora 1 puan, eşit skorlara eşit puanlar verilir (daha yüksek seviye), 

•  En yüksek puana sahip dört (4) sporcu Madalya Maçına yükselir, 

•  Diğer dört sporcu elenir ve atış çizgisinden çekilir. 

 

c) MADALYA MAÇI: 

Bu aşama sadece Ayak pozisyonunda yapılır. 

 

•  Yarı Finalde elde edilen tüm puanlar sıfırlanır, 

•  Seri başına 100 saniyede 4 seri 2’şer atış yapılır, 

•  Her 2 atışlık serideki toplam puan, 4 ile 1 arasındaki sıralamaya göre puanlanır: 

- En iyi atışın değeri 4 puandır  

- İkinci sonucun değeri 3 puan 

- Üçüncü sonucun değeri 2 puan 

- Ve en kötü atışın değeri 1 puandır  

- Bir atışta eşit skor olması durumunda, sporcular yüksek olan puan değerini alırlar 

•  4 seriden sonra, 3’üncü olarak bronz madalya kazanan sporcu ve 4’ncü olan sporcu atış hattından ayrılır. 

 

Madalya Maçı altın ve gümüş madalyaları belirlemek için devam eder 

 

•  Daha önce atılan tüm puanlar sıfırlanır, 

•  Yarışma, atış başına 50 saniye sürede ve komutla yapılan tek atışlarla devam eder, 

•  En yüksek skora 2 puan verilir; eşit olan skorların her birine 1 puan verilir, düşük skor sıfır puandır, 

•  Altın madalya, 16 veya daha fazla puanı ilk kazanan sporcuya verilir. 

 

d) MADALYA KAZANANLARIN SUNUMU 

Altın ve Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya sahibi sporcu da Oyun Alanına gelerek 

Ferdi Finallerde olduğu gibi resmî sonuç ilanının ardından fotoğraf çekimi için bir araya geleceklerdir. 

 

3. MÜZİK VE İZLEYİCİ TEZAHÜRATI 

Yarı Finaller ve Madalya Maçı sırasında müzik çalınmalıdır. Teknik Delege müzik listesini onaylamalıdır. 

Seyirci tezahüratı Final sırasında teşvik edilir ve önerilir. 

 

 



4. FİNALDEKİ ARIZALAR 

Finaldeki arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir (Final boyunca her sporcu için sadece bir (1) arızaya 

izin verilecektir). 

Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan devam edebilmesi amacıyla arızalı bir ateşli 

silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

 

5. HÜKMÜ BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü 

belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel Teknik Kurallara göre 

kararlaştırılacaktır. 

 



 

50 M. 3 POZİSYON TÜFEK TAKIM YARIŞMASI 
 

YARIŞMA FORMATI 
 
 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

GENEL BİLGİLER 
1. Disiplin Tüfek  

2. Yarışma Türü Takım 

3. Yarışma Adı 

50m Üç Pozisyon Tüfek Takım Yarışması Erkekler 
50m Üç Pozisyon Tüfek Takım Yarışması Kadınlar 
50m Üç Pozisyon Tüfek Takım Yarışması Genç Erkekler 
50m Üç Pozisyon Tüfek Takım Yarışması Genç Kadınlar 

4. Her Takımdaki Sporcu Sayısı Aynı Cinsiyetten 3 Sporcu 

5. Aşama Sayısı 

2 aşama: 
• Sıralama (2 bölümden oluşur) Kalifikasyon-1, Kalifikasyon-2) 
• Final (Bronz Madalya ve Altın/Gümüş Madalya maçlarından 
oluşur. 

6. Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemleri 

7. Yarışma Yeri Sıralama, yarışma poligonunda, 
Final, Final poligonunda gerçekleşecektir. 

8. Kalifikasyonda berabere kalan puanlar 
Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar ISSF 
Kurallarına göre belirlenecektir. 

9. Kalifikasyonda skorlar Tam sayı puanlama. 

10. Kalifikasyondaki Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

11. Sıralama-1 (Kalifikasyon-1) 
 
 

Hatta Çağrı: 
 
 
 
 
Hazırlık ve Deneme Süresi 

 
 
Atış Sayısı 

 
 
 

Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan başlangıç listesine 
(Start List) göre yapılacaktır. 
Her Takımın üyeleri yan yana atış yapacaktır 
Her sporcu diğer takım üyelerinden bağımsız olarak atış yapar. 
Sporcular, yarışmanın planlanan başlangıç saatinden on beş 
(15) dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 
Hazırlık ve Deneme süresi: 10 dakika. 
 
Her sporcu, 50 dakikalık bir zaman sınırı içinde her pozisyonda 
sırayla 15 atış yapacaktır: Çök-Yat-Ayak, (Takım başına toplam 
135 atış) 
Her sporcu tüfeklerini ve ekipmanlarını ayarlamaktan, her 
pozisyon için Deneme atışından Maça geçmekten ve izin 
verilen süre içinde toplam 45 Maç atışı yapmaktan sorumlu 
olacaktır. 
Her Takım üyesinin puanları toplanarak birleşik takım skorunu 
oluşturacak ve takım takım sıralaması buna göre yapılacaktır. 
Sıralamada en iyi toplam skora sahip ilk Sekiz (8) Takım, 
Sıralama-2'ye ilerleyecektir. 
Beraberlikler, üç Takım üyesinin birleşik puan toplamına göre 
ISSF Kuralları uygulanarak bozulacaktır. 
 
 



12. Sıralama-2 (Kalifikasyon-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatta Çağrı: 

 

 

 

 

 

Hazırlık ve Deneme Süresi: 

 

Alternatif Düzenlemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atış Sayısı: 

Sonuçların ilanı, İtirazlar ve RTS Jürisinin hedefleri kontrol 
etmesi için 1’inci bölümün sonu ile 2’nci bölümün Hazırlık ve 
Deneme süresi arasında on beş (15) dakikalık bir ara olmalıdır. 
 
Sıralama-1 sonunda Sıralama-2’ye katılmaya hak kazanan 
takımlar, poligona her takım arasında bir yedek atış noktası 
olacak şekilde yan yana konumlanmalıdır. Her takımın üyeleri 
yan yana atış yapacaktır. 
 
Her Takım için atış yolları yazılım tarafından rastgele dağıtılır. 
 
1’inci Sıralama bölümünden alınan takım puanları 2’nci 
bölüme aktarılmaz. Tüm takımlar sıfırdan başlar. 
 
2’nci sıralama bölümüne katılmaya hak kazanamayan 
sporcular ekipmanlarını mümkün olan en kısa sürede atış 
hattından çıkarmalıdır. 
 
Poligon Baş Görevlisi (CRO), sporculara 2. bölümün planlanan 
Başlangıç zamanından on (10) dakika önce "Pozisyonlarınızı 
alın" emrini verecektir. 
Daha sonra Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
ekipmanlarını tahsis edilen atış noktalarına yerleştirmek için 
beş (5) dakikaları olacaktır. 
 
Hazırlık ve sınırsız deneme atışları için beş (5) dakika. 
 
(Sıralama-1'de sadece bir seri varsa ve program veya poligon 
koşulları bunu daha uygun hale getiriyorsa, sporcular 
Sıralama-2 için orijinal atış noktalarında kalabilirler. Bu 
durumda, Poligon Baş Hakemi sporculara Sıralama-2'nin 
planlanan başlama saatinden sekiz (8) dakika önce 
"Pozisyonlarınızı alın" komutunu verecektir. Bu durum Hazırlık 
ve Deneme süresi başlamadan önce sporculara üç (3) dakikalık 
pozisyon alma süresi sağlayacaktır). 
 
Her sporcu 35 dakikalık bir zaman sınırı içinde sırayla her 
pozisyonda 10 atış yapacaktır: Çök-Yat-Ayak (Takım başına 
toplam 90 atış),  
 
Sıralama-1'de olduğu gibi, her sporcu tüfeklerini ve 
ekipmanlarını ayarlamaktan, her pozisyon için Denemeden 
Maça geçmekten ve izin verilen süre içinde toplam 30 Maç atışı 
yapmaktan sorumludur. 
 
Finallere yükselecek takımlar: 
 
1’inci ve 2’nci olan takımlar Altın Madalya Maçı'nda 
birbirleriyle yarışacak. 
 
3’üncü ve 4’üncü olan takımlar Bronz Madalya Maçı'nda 
birbirleri ile yarışacak. 
 
 
 
 
 



13. Final (Madalya Maçları) 

 

Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş Madalya 
Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme prosedürü, her 
durumda Başhakem tarafından verilen uygun komutlarla ve 
aynı formatta olmalıdır. 
Finale katılmaya hak kazanan tüm on iki (12) sporcu, Başlangıç 
Zamanından en az 30 dakika önce gerekli tüm ekipmanla 
birlikte Final Poligonu Hazırlık Alanına gelmelidir. Bir veya iki 
Takım üyesi zamanında rapor vermezse, ilk yarışma serisinin 
puanından iki puanlık (2) bir ceza kesilecektir. Her Takıma bir 
Antrenör eşlik edebilir. 
 
 
Madalya Töreni Finalden sonra planlanmışsa, tüm sporcular 
Madalya Törenine uygun bir milli takım forması ile gelmelidir. 
Jüriler, bildirim süresinde ve her sporcu rapor verdikten sonra 
mümkün olan en kısa sürede ekipman kontrollerini 
tamamlamalıdır. 
 
Bronz Madalya Maçına katılacak Sporcuların veya 
Antrenörlerinin, ekipmanlarını planlanan Başlangıç 
zamanından en az 15 dakika önce belirlenmiş atış noktalarına 
yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha sonra hatta çağrılmayı 
beklemek için yarışma alanını terk etmelidirler. Antrenörleri de 
dahil olmak üzere her Madalya Maçı için takımlar, planlanan 
Başlangıç Zamanından on (10) dakika önce ‘Hatta Çağrı’ için 
atış noktası sırasına göre toplanmalıdır. 
 
Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz. 

14. Madalya Maçlarının Formatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puanlama 

Bir Takımın her üyesi farklı bir pozisyonda atış yapacaktır: 
Kendileriyle Antrenörleri arasında kararlaştırıldığı gibi Çök-Yat 
veya Ayak. Takım Antrenörü, Sıralama-2'nin sonunda hangi 
sporcunun hangi pozisyonda atış yapacağını RTS Jürisine 
bildirmeli ve Bildirim Alanında (Finallerden 30 dakika önce) 
teyit etmelidir. 
 
Sporcular sıraya çağrıldıktan sonra beş (5) dakikalık hazırlık ve 
deneme süresi verilecektir. 
 
Her tur, tüm sporcular 50 saniyelik bir zaman sınırı içinde tek 
bir atış yapacak şekilde, Baş Hakemin komutuyla yapılacaktır. 
 
Tüm Madalya Maçlarında ondalık puanlama kullanılacaktır. Bir 
Takım diğer Takıma karşı yarışacaktır. 
• İki Takım sıfırdan başlar ve tek atış yapar. 
• Her atışın puanı, Takımın üç üyesinin skorlarının birleşik 
toplamına göre belirlenir. 
• Yüksek atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç olması 
durumunda her iki Takım da 1 puan alır. Düşük skorlu atış sıfır 
puandır. 
 
16 veya daha fazla puan alan ilk Takım Maçı kazanacaktır. 
Her iki Takımın da en az 16 puan aldığı bir beraberlik 
durumunda, Maç, eşitliği belirlemek için her Takımın üç 
üyesinin de yaptığı bir (1) ek atışla devam edecektir. Skorlar 
hala berabereyse bu prosedür tekrarlanacaktır. 
 
 



15. Atış Yollarının Tahsisi Bronz Madalya Maçı için, Sıralama aşamasından sonra üçüncü 
sırada yer alan Takım, B (yat), C (çök) ve D (ayak) atış 
noktalarında pozisyon almalıdır. Kalifikasyondan sonra 
dördüncü sırada yer alan Takım, G (yat), H (çök) ve I (ayak) atış 
noktalarında pozisyon almalıdır. 
Altın/Gümüş Madalya Maçı için, Sıralama aşamasından sonra 
ilk sırada yer alan Takım, B (yat), C (çök) ve D (ayak) atış 
noktalarında pozisyon almalıdır. Sıralama aşamasından sonra 
ikinci sırada yer alan Takım, G (yat), H (çök) ve I (ayak) atış 
noktalarında pozisyon almalıdır. 

16. Başhakemin Komutları • Programın planlanan başlangıç saatinden 10 dakika önce 
Bronz Madalya Maçı, "Sporcular Atış Hattına". 
• Sporcuların yerlerini almaları için bir (1) dakika beklenir ve 
ardından “Beş dakikalık hazırlık ve deneme süresi, Start” 
duyurusu yapılır. 
• 4 dakika 30 saniye sonra, “30 saniye” 
• 5 dakika sonra “Stop”. 
 
Sporcuların Sunumu (Bireysel Finallere göre) 
 
Tüm sunumlar tamamlandıktan sonra: 
 
• “Pozisyonunuzu alın”. 
Bir (1) dakika sonra: 
• “İlk/sonraki yarışma atışı için, “Doldur” 5 saniye sonra “Start” 
 
Tüm sporcular atış yaptıktan sonra Başhakem süre sonunu 
beklemeden “Stop” çekebilir. 
 
Her takıma verilen toplam puan sayısı, her turun sonunda ilan 
edilecektir. 
 
Atış dizisi, Madalya Maçı sonuçlanana kadar tekrarlanacak, 
Başhakem “Sonuçlar Kesindir” anonsunu yapacak ve Bronz 
Madalya sahibi olan takımı ilan edecek.  
 
Sonraki Altın/Gümüş Madalya Maçı için aynı format ve aynı 
komutlar kullanılacaktır. 

17. Molalar Bir seri tamamlandıktan sonra duyurular yapılırken bir 
antrenör veya sporcu elini kaldırarak “Mola” talep edebilir. 
Madalya Maçı sırasında her Takım tarafından yalnızca bir kez 
“Mola” talep edilebilir. Antrenörler atış çizgisine yaklaşabilir ve 
en fazla otuz (30) saniye süreyle sporcusuyla konuşabilir. 
 

Bir Takım tarafından "mola" talep edilirse, diğer Takımın 
antrenörü de aynı anda sporcularına yaklaşabilir ve onlarla 
konuşabilir. Bu, diğer Takımın daha sonra kendi “molalarını” 
talep etme hakkını etkilemez. 
 

Mola süreleri Sorumlu Jüri Üyesi tarafından kontrol edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Madalya Maçları Arasındaki 
Değişim Zamanı 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların poligonu 
terk etmesinin ardından hedefler RTS Jürisi tarafından kontrol 
edilir ve Baş Hakem "Atış Hattı Hazır" duyurusunu yapar. 
Sonrasında Altın/Gümüş Madalya Maçına katılacak olan 
sporcular veya antrenörlerinin ekipmanlarını atış noktalarına 
yerleştirmeleri için en azından 5 dk. zaman verilir. Daha sonra 
sporcular ve antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için 
yarışma alanını terk eder. 

19. Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz madalya 
sahibi sporcular da Yarışma Alanına gelecek ve Ferdi Finallerde 
olduğu gibi resmi sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya 
geleceklerdir. 

20. Final Prodüksiyonu, Müzik ve 
Seyirci Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında teşvik 
edilir ve önerilir. 

21. Madalya Maçlarındaki Arızalar Madalya Maçlarındaki Arızalar ISSF Kurallarına göre 
yönetilecektir (Madalya Maçlarının her birinde her Takım için 
sadece bir (1) arızaya izin verilecektir). 
 
Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme olmadan 
devam edebilmesi amacıyla arızalı bir ateşli silahı onarmak 
veya değiştirmek için bir (1) dakika izin verilebilir. 

22. Cezalar  Sıralama Bölümünde, "Hazırlık ve deneme süresi başla (Start)" 
komutundan önce veya "Dur" (Stop) komutundan sonra 
yapılan atışlar iptal edilecek ve ihlalde bulunan sporcunun ilk 
Maç atışına iki (2) puanlık ceza uygulanacaktır. 
 

Madalya Maçlarında, “Başla” (Start) komutadan önce veya 
“Dur” (Stop) komutundan sonra yapılan atışlar sıfır (0) olarak 
sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

23. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü belirtilmemiş 
veya tartışmalı konular Jüri tarafından her yarışma için Genel 
Teknik Kurallara göre kararlaştırılacaktır. 

 

 

 



 

50 M. TÜFEK 3 POZİSYON 
KARMA TAKIM (MİX)  
YARIŞMA FORMATI 

 
 
 

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

GENEL BİLGİLER 
1.   Disiplinler: Tüfek 

2.   Yarışma Türü Karma Takım (Mix) 

3.   Yarışma Adı 50m Üç Pozisyon Tüfek Karma Takım Yarışması 
50m Üç Pozisyon Tüfek Karma Genç Takım Yarışması 

4.   Her Karma Takımdaki Katılımcı Sayısı İki (2) sporcu (1 erkek ve 1 kadın) 

5.   Aşama sayısı 2 aşama: 
• SIRALAMA (2 bölümden oluşur) (Kalifikasyon-1, 
Kalifikasyon-2) 
• Final (Bronz Madalya ve 
Gümüş/Altın Madalya Maçlarından oluşur) 

6.   Hedefler Sıralama ve Final için Elektronik Hedef Sistemi 

7.   Yarışma Yeri Sıralama, yarışma poligonunda gerçekleşir. 
Final, Final poligonunda gerçekleşir. 

8.   Sıralama Yarışmasında Beraberlikler Bir sonraki aşamaya geçiş için berabere kalan puanlar 
ISSF Beraberlik Bozma Kurallarına göre bozulacaktır. 

9.   Sıralama Yarışmasında Puanlama Tam sayı (tamsayı) puanlama. 

10. Sıralama Yarışmasında Arızalar Arızalar ISSF Kurallarına göre yönetilecektir. 

11. Sıralama-1 
 
Hatta Çağrı: 
 
 
 
 
Hazırlık ve Deneme Süresi:  
 
Atış Sayısı: 

Sporcuların hedeflere dağılımı, yayınlanan başlangıç 
listesine (Start List) göre yapılacaktır. 
Her Takımın üyeleri yan yana atış yapacaktır. 
Her sporcu diğer takım üyelerinden bağımsız olarak atış 
yapar. Sporcular, yarışmanın planlanan başlangıç 
saatinden on beş (15) dakika önce hatta çağrılacaktır. 
 
Hazırlık ve Deneme süresi: 10 dakika. 
 
Her sporcu, 50 dakikalık bir zaman sınırı içinde her 
pozisyonda sırayla 15 atış yapacaktır: Çök-Yat-Ayak, 
(Takım başına toplam 90 atış) 
Her sporcu tüfeklerini ve ekipmanlarını ayarlamaktan, 
her pozisyon için Deneme Atışından Maça geçmekten ve 
izin verilen süre içinde toplam 45 Maç atışı yapmaktan 
sorumlu olacaktır. 
Sıralama, takım üyelerinin birleşik toplamına göre 
yapılacaktır. Sıralamada en iyi toplam skora sahip ilk Sekiz 
(8) Takım, Sıralama-2'ye ilerleyecektir. 
Beraberlikler, iki Takım üyesinin birleşik toplam skoruna 
göre mevcut ISSF Kuralları uygulanarak bozulacaktır. 
 
 
 
 
 
 



12. Sıralama-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatta Çağrı: 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık ve Deneme Süresi: 

 

(Alternatif Düzenlemeler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atış Sayısı: 

Sonuçların ilanı, İtirazlar ve RTS Jürisinin hedefleri kontrol 
etmesi için 1’inci bölümün sonu ile 2’nci bölümün Hazırlık 
ve Deneme süresi arasında on beş (15) dakikalık bir ara 
olmalıdır. 
 

Sıralama-1 sonunda Sıralama-2’ye katılmaya hak kazanan 
karma takımlar, poligona her karma takım arasında bir 
yedek atış noktası olacak şekilde ve yan yana 
konumlanmalıdır. Her karma takımın üyeleri yan yana 
atış yapacaktır. 
 

Her Karma Takım için atış yolları yazılım tarafından 
rastgele dağıtılır. 
 
1‘inci Sıralama Bölümünden alınan karma takım puanları 
2’nci bölüme aktarılmaz. Tüm karma takımlar sıfırdan 
başlar. 
 
2’nci Sıralama Bölümüne katılmaya hak kazanamayan 
karma takım sporcuları ekipmanlarını mümkün olan en 
kısa sürede atış hattından çıkarmalıdır. 
 
Baş Hakem, sporculara 2’nci bölümün planlanan 
Başlangıç zamanından on (10) dakika önce 
"Pozisyonlarınızı alın" emrini verecektir. 
Daha sonra Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
ekipmanlarını tahsis edilen atış noktalarına yerleştirmek 
için beş (5) dakikaları olacaktır. 
 

Hazırlık ve sınırsız deneme atışları için beş (5) dakika. 
 

(Sıralama-1'de sadece bir seri varsa ve program veya 
poligon koşulları bunu daha uygun hale getiriyorsa, 
sporcular Sıralama-2 için orijinal atış noktalarında 
kalabilirler. Bu durumda, Baş Hakem sporculara 
Sıralama-2'nin planlanan başlama saatinden sekiz (8) 
dakika önce "Pozisyonlarınızı alın" komutunu verecektir. 
Bu durum Hazırlık ve Deneme süresi başlamadan önce 
sporculara üç (3) dakikalık pozisyon alma süresi 
sağlayacaktır). 
 

Her sporcu 35 dakikalık bir zaman sınırı içinde sırayla her 
pozisyonda 10 atış yapacaktır: Çök-Yat-Ayak (Takım 
başına toplam 60 atış),  
 

Sıralama-1'de olduğu gibi, her sporcu tüfeklerini ve 
ekipmanlarını ayarlamaktan, her pozisyon için 
Denemeden Maça geçmekten ve izin verilen süre içinde 
toplam 30 Maç atışı yapmaktan sorumludur. 
 

Her Karma Takım üyesinin puanları toplanarak birleşik 
takım puanını oluşturacak ve Karma Takım sonuçları 
buna göre sıralanacaktır. En üst sıralarda yer alan dört (4) 
Karma Takım Finallere yükselecektir. 
 

1’inci ve 2’nci sıradaki Karma Takımlar Altın Madalya 
Maçında birbirleriyle yarışacak. 
 

3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan Karma Takımlar Bronz 
Madalya Maçında birbirleriyle yarışacak.  



13. Final (Madalya Maçları) Final, Bronz Madalya Maçı ve ardından Altın/Gümüş 
Madalya Maçından oluşur. Her iki Maçı yürütme 
prosedürü, her durumda Başhakem tarafından verilen 
uygun komutlarla ve aynı formatta olmalıdır. 
Finale katılmaya hak kazanan tüm sekiz (8) sporcu, 
Başlangıç Zamanından en az 30 dakika önce gerekli tüm 
ekipmanla birlikte Final Poligonu Hazırlık Alanına 
gelmelidir. Bir veya iki Takım üyesi zamanında rapor 
vermezse, ilk yarışma serisinin puanından iki puanlık (2) 
bir ceza kesilecektir. Her Takıma bir Antrenör eşlik 
edebilir. 
 

Madalya Töreni Finalden sonra planlanmışsa, tüm 
sporcular Madalya Törenine uygun bir milli takım forması 
ile gelmelidir. Jüriler, bildirim süresinde ve her sporcu 
rapor verdikten sonra mümkün olan en kısa sürede 
ekipman kontrollerini tamamlamalıdır. 
 

Bronz Madalya Maçındaki Sporcuların veya 
Antrenörlerinin, ekipmanlarını planlanan Başlangıç 
zamanından en az 15 dakika önce belirlenmiş atış 
noktalarına yerleştirmelerine izin verilmelidir. Daha 
sonra hatta çağrılmayı beklemek için yarışma alanını terk 
etmelidirler. Antrenörleri de dahil olmak üzere her 
Madalya Maçı için takımlar, Planlanan Başlangıç 
Zamanından on (10) dakika önce ‘Hatta Çağrı’ için atış 
noktası sırasına göre toplanmalıdır. 
 

Yarışma Alanında çanta veya taşıma kutusu bırakılamaz. 

14. Madalya Maçlarının Formatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puanlama 

Sporcularla antrenörleri tarafından belirlenerek Karma 
Takımdaki sporculardan biri Çök diğeri Ayak 
pozisyonunda atış yapacaktır. 
Takım Antrenörü, Sıralama-2'nin sonunda hangi 
sporcunun hangi pozisyonda atış yapacağını RTS Jürisine 
bildirmeli ve Bildirim Alanında (Finallerden 30 dakika 
önce) teyit etmelidir. 
 

Sporcular hatta çağrıldıktan sonra beş (5) dakikalık 
hazırlık ve deneme süresi verilecektir. 
 

Her tur, tüm sporcular 50 saniyelik bir zaman sınırı içinde 
tek bir atış yapacak şekilde, Baş Hakemin komutuyla 
yapılacaktır. 
 

Tüm Madalya Maçlarında ondalık puanlama 
kullanılacaktır. Bir Takım diğer Takıma karşı yarışacaktır. 
• İki Karma Takım sıfırdan başlar ve tek atış yapar. 
• Her atışın puanı, Karma Takımın üç üyesinin skorlarının 
birleşik toplamına göre belirlenir. 
• Yüksek atışın değeri 2 puandır. Bir atışta eşit sonuç 
olması durumunda her iki Karma Takım da 1 puan alır. 
Düşük skorlu atış sıfır puandır. 
 

16 veya daha fazla puan alan ilk Karma Takım Maçı 
kazanacaktır. 
 

Her iki Karma Takımın da en az 16 puan aldığı bir 
beraberlik durumunda, Maç, eşitliği belirlemek için her 
Karma Takımın iki üyesinin de yaptığı bir (1) ek atışla 
devam edecektir. Skorlar hala berabereyse bu prosedür 
tekrarlanacaktır. 



15. Atış Yollarının Tahsisi Bronz Madalya Maçı için, Sıralama aşaması sonucunda 
üçüncü sırada yer alan Karma Takım, C (çök) ve D (ayak) 
atış noktalarında, dördüncü sırada yer alan Karma Takım, 
F (çök) ve G (ayak) noktalarında yer almalıdır.  
Altın/Gümüş Madalya Maçı için, Sıralamadan sonra 
birinci olan Karma Takım, C (çök) ve D (ayak) 
noktalarında, Sıralamadan sonra ikinci sırada yer alan 
Karma Takım, F (çök) ve G (ayak) noktalarında pozisyon 
almalıdır) 

16. Başhakemin Komutları • Programın planlanan başlangıç saatinden 10 dakika 
önce 
Bronz Madalya Maçı, "Sporcular Atış Hattına". 
• Sporcuların yerlerini almaları için bir (1) dakika beklenir 
ve ardından “Beş dakikalık hazırlık ve deneme süresi, 
Start” duyurusu yapılır. 
• 4 dakika 30 saniye sonra, “30 saniye” 
• 5 dakika sonra “Stop”. 
 

Sporcuların Sunumu (Bireysel Finallere göre) 
 

Tüm sunumlar tamamlandıktan sonra: 
 

• “Pozisyonunuzu alın”. 
Bir (1) dakika sonra: 
• “İlk/sonraki yarışma atışı için, “Doldur” 5 saniye sonra 
“Start” 
 

Tüm sporcular atış yaptıktan sonra Başhakem süre 
sonunu beklemeden “Stop” çekebilir. 
 

Her takıma verilen toplam puan sayısı, her turun sonunda 
ilan edilecektir. 
 

Atış dizisi, Madalya Maçı sonuçlanana kadar 
tekrarlanacak, Başhakem “Sonuçlar Kesindir” anonsunu 
yapacak ve Bronz Madalya sahibi olan takımı ilan edecek.  
 

Sonraki Altın / Gümüş Madalya Maçı için aynı format ve 
aynı komutlar kullanılacaktır. 

17. Molalar Bir seri tamamlandıktan sonra duyurular yapılırken bir 
antrenör veya sporcu elini kaldırarak “Mola” talep 
edebilir. 
Madalya Maçı sırasında her Karma Takım tarafından 
yalnızca bir kez “Mola” talep edilebilir. Antrenörler atış 
çizgisine yaklaşabilir ve en fazla otuz (30) saniye süreyle 
sporcusuyla konuşabilir. 
 

Bir Karma Takım tarafından "mola" talep edilirse, diğer 
Karma Takımın antrenörü de aynı anda sporcularına 
yaklaşabilir ve onlarla konuşabilir. Bu, diğer Karma 
Takımın daha sonra kendi “molalarını” talep etme hakkını 
etkilemez. 
 

Mola süreleri Sorumlu Jüri Üyesi tarafından kontrol 
edilecektir. 
 
 
 
 



18. Madalya Maçları Arasındaki Değişim 
Zamanı 

Bronz Madalya Maçının bitiminden ve sporcuların 
poligonu terk etmesinin ardından beş (5) dakika 
içerisinde hedefler RTS Jürisi tarafından kontrol edilir ve 
Başhakem "Atış Hattı Hazır" duyurusunu yapar. Bu arada 
Altın/Gümüş Madalya Maçına katılacak olan sporcular 
veya antrenörlerinin ekipmanlarını atış noktalarına 
yerleştirmelerine izin verilir. Daha sonra sporcular ve 
antrenörleri hatta çağrılmayı beklemek için yarışma 
alanını terk eder. 

19. Madalya Sahiplerinin Sunumu Altın/Gümüş Madalya Maçı bittikten sonra, Bronz 
madalya sahibi Karma Takım sporcuları da Yarışma 
Alanına gelecek ve Ferdi Finallerde olduğu gibi resmi 
sonuç ilanı ve fotoğraf çekimi için bir araya geleceklerdir. 

20. Final Prodüksiyonu, Müzik ve Seyirci 
Etkinliği 

Sıralama turları ve Madalya Maçları sırasında müzik 
çalınmalıdır. 
Teknik Delege müzik programını onaylamalıdır. 
 
Seyirci desteği (tezahürat), Madalya Maçları sırasında 
teşvik edilir ve önerilir. 

21. Madalya Maçlarındaki Arızalar Madalya Maçlarındaki Arızalar ISSF Kurallarına göre 
yönetilecektir (Madalya Maçlarının her birinde her Takım 
için sadece bir (1) arızaya izin verilecektir). 
 
Sporculara, Madalya Maçlarının gereksiz gecikme 
olmadan devam edebilmesi amacıyla arızalı bir ateşli 
silahı onarmak veya değiştirmek için bir (1) dakika izin 
verilebilir. 

22. Cezalar  Sıralama Bölümünde, "Hazırlık ve deneme süresi başla 
(Start)" komutundan önce veya "Dur" (Stop) 
komutundan sonra yapılan atışlar iptal edilecek ve ihlalde 
bulunan sporcunun ilk Maç atışına iki (2) puanlık ceza 
uygulanacaktır. 
 

Madalya Maçlarında, “Başla” (Start) komutadan önce 
veya “Dur” (Stop) komutundan sonra yapılan atışlar sıfır 
(0) olarak sayılacaktır. 
Diğer cezalar ISSF kurallarına göre uygulanacaktır. 

23. Hükmü Belirtilmemiş Durumlar 

 

ISSF Genel Teknik Kuralları, yukarıdaki paragraflarda 
belirtilmeyen hususlara uygulanacaktır. Hükmü 
belirtilmemiş veya tartışmalı konular Jüri tarafından her 
yarışma için Genel Teknik Kurallara göre 
kararlaştırılacaktır. 
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