
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Uygulanacak Olan yarışma formatları 

(1 Nisan 2022'de IOC İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır) 

 

10m Havalı Tüfek/Havalı Tabanca, Erkekler ve Kadınlar 

Yarışma formatı iki aşamadan oluşur: Eleme ve Final. Kalifikasyon aşaması kalifikasyon 

poligonunda, finaller final salonunda gerçekleşir: 

Kalifikasyon 

Paris 2024 için Kalifikasyon formatı, Tokyo 2020'deki ile aynıdır. 

Kalifikasyon aşamasına başvuru yapan tüm sporcular katılır. Kalifikasyon sırasında sporcular 60 

atış yaparlar. Kalifikasyon için gereken süre 75 dakikadır. 

Kalifikasyon sonunda en iyi skora sahip ilk sekiz sporcu, iki bölümden oluşan Finale yükselir: Eleme 

ve Madalya Maçı. 

Eleme 

8 sporcu sıfırdan başlar ve ondalık puanlamada 3 seri 5 atış yapar. 15 atıştan sonra 8. ve 7. yerler 

belirlenir. Başka bir 5 atışlık seriden sonra 6. ve 5. yerler belirlenir. Sonraki 5 atış serisinden sonra 

bronz madalya ve 4. sıra belirlenir. 

Madalya Maçı 

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. 

Madalya Maçını kazanmak için 16 puana ihtiyaç vardır. 

Finalin tahmini süresi 40-45 dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10m Havalı Tüfek/Havalı Tabanca Karma Takım (Mix) 

Yarışma formatı iki aşamadan oluşur: Kalifikasyon ve Final. Kalifikasyon yarışma poligonunda, 

Final, final poligonunda gerçekleşir. 

Kalifikasyon (Tokyo 2020 ile karşılaştırıldığında: azaltılmıştır) 

Başvuru yapan tüm Karma Takımlar katılabilir. Kalifikasyon sırasında karma takımın her üyesi 30 

dakikada 30 atış yaparlar. 

Kalifikasyon için gereken süre 30 dakikadır. 

Sıralamaların ardından 1. ve 2. sırada yer alan Karma Takımlar Altın Madalya Maçına geçer. 

Sıralamadan sonra 3. ve 4. sıradaki Karma Takımlar Bronz Madalya Maçına geçer. 

Madalya Maçları 

Altın ve Bronz Madalya Maçlarının formatı Tokyo 2020'dekiyle aynıdır. 

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. Madalya Maçını kazanmak için 16 puana 

ihtiyaç vardır. 

Her bir Madalya Maçının tahmini süresi 15-20 dakikadır. 

İki Madalya Maçı arasındaki ara da dahil olmak üzere Final için gereken toplam tahmini süre 45 

dakikaya kadardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50m Tüfek 3 Pozisyon, Erkekler ve Kadınlar 

Yarışma formatı iki aşamadan oluşur: Eleme ve Final. Kalifikasyon aşaması kalifikasyon 

poligonunda, finaller final salonunda gerçekleşir: 

Kalifikasyon 

Paris 2024 için Kalifikasyon formatı, Tokyo 2020'dekiyle neredeyse aynı. 

Kalifikasyon aşamasına başvuru yapan tüm sporcular (Sporcu sayısı poligon yol sayısından fazla ise 

eleme yarışması sonunda kalifikasyona katılmaya hak kazanan sporcular) katılır. Kalifikasyon 

sırasında 60 atış yapmak zorundadırlar (her pozisyonda 20 atış). 

Pozisyon Sıralaması – (Çök-Yat-Ayak). 

Kalifikasyon için gereken süre 2 saat 30 dakikadır. 

Kalifikasyon sonunda en iyi ilk sekiz sporcu Finale yükselir. 

Final (Eleme aşaması ve Madalya Maçından oluşur) 

Eleme 

8 sporcu sıfırdan başlar ve 30 atış yapar (10 çök + 10 yat + 10 ayak) 

Ondalıklı puanlama kullanılır. 

30 atıştan sonra 8. ve 7. yerler belirlenir.  

5 atışlık bir seriden sonra (ayak pozisyonunda) 5. ve 6. yerler belirlenir.  

Bir sonraki 5 atışlık seriden sonra (ayakta pozisyonunda) bronz madalya ve 4. sıra belirlenir. 

Madalya maçı 

Altın/gümüş madalya için kalan iki yarışmacı devam eder. Sıfırdan başlayıp tek atış yaparlar (ayak 

pozisyonunda).  

Her atışın değeri 2 puandır. 

Bir atışta eşit sonuç olması durumunda her iki sporcu 1’er puan alır.  

Madalya Maçını kazanmak için 16 puana ihtiyaç vardır. 

Finalin tahmini süresi 1 saat – 1 saat 15 dk. 

 

 

 

 

 



25m Tabanca, Kadınlar 

Yarışma formatı iki aşamadan oluşur: Kalifikasyon ve Final. Her ikisi de Final salonunda gerçekleşir. 

Kalifikasyon 

Paris 2024 için Kalifikasyon formatı, Tokyo 2020'de olanla aynıdır. 

Başvuru yapan tüm sporcular katılabilir. 60 atış yapılır. (30 yavaş, 30 çabuk modda) 

Kalifikasyon için gereken tahmini süre - 4 saate kadar. 

Kalifikasyon sonunda en iyi skora sahip olan ilk sekiz sporcu, iki seriden oluşan Final aşamasına 

geçer: Bölüm 1 + Bölüm 2 ve Madalya Maçı. 

Bölüm 1 ve Bölüm 2 

Bölümlerin her birinde dört sporcu yarışır. Sıfırdan başlayıp çabuk modunda 4 seri 5 atış yaparlar. 

Her atış için 3/7 saniyelik aşama.  

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

Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip iki sporcu elenir. Her bölümün en iyi iki 

sporcusu Madalya Maçına devam eder. 

Aralarındaki geçiş de dahil olmak üzere iki bölüm için gereken tahmini süre 30 dakikadır.  

Madalya Maçı 

Dört sporcu (her bir Bölüm Yarışının 2 kazananı) sıfırdan başlar ve çabuk modda 5 atışlık dört seri 

atar. 

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

Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcu elenir. (4’üncü belli olur). Kalan 

üç sporcu iki seri daha atış yapar. Altı seriden (30 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip başka 

bir sporcu elenir (Bronz madalya belli olur). Diğer iki seri 5 atıştan sonra (toplam 40 atış) altın ve 

gümüş madalya kazananı belirlenir. 

Madalya Maçının tahmini süresi 15 dakikadır. 

İkinci Bölüm Maçı ile Madalya Maçı arasındaki ara da dahil olmak üzere Final için gereken toplam 

tahmini süre 50 dakikaya kadardır. 

25m Rapid Tabanca, Erkekler 

Yarışma formatı iki aşamadan oluşur: Kalifikasyon ve Final. Her ikisi de Final salonunda gerçekleşir. 

Kalifikasyon 

Paris 2024 için Kalifikasyon formatı, Tokyo 2020'deki ile aynıdır. 



Başvuru yapmış olan tüm sporcular buna katılır. 30 atışlık iki (2) aşamaya bölünmüş 60 müsabaka 

atışı yapılır. Her aşama, altı (6) seri beş (5) atış içerir: sekiz (8) saniyede yapılacak iki (2) seri, altı 

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

Kalifikasyon için gereken tahmini süre – 10 saate kadar (iki gün içinde) 

Kalifikasyon sonunda en iyi skora sahip ilk sekiz sporcu, iki aşamadan oluşan Final aşamasına 

geçer: 1. Bölüm + 2. Bölüm ve Madalya Maçı. 

Bölüm 1 ve Bölüm 2 

Her bölümde dört sporcu yarışır. Sıfırdan başlayıp 4 seri 5 atış yaparlar. Her seri için süre 4 

saniyedir. 

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

Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip iki sporcu elenir. Her bölümün en iyi iki 

sporcusu Madalya Maçına devam eder. 

Aralarındaki zaman değişimi de dahil olmak üzere iki bölümün tahmini süresi 20-22 dakikadır. 

Madalya Maçı 

Dört sporcu (Yarı Finalin her birinin 2 kazananı) sıfırdan başlar ve dört seri 5 atış yapar. Her seri 

için süre 4 saniyedir. Her atışın sonucu “vuruş/kayıp” prensibi ile belirlenir. 9,7 ve daha yüksek 

skorlar ‘vuruş’ sayılır. 

Dört seriden (20 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip sporcul elenir. Dördüncü sıra belirlenmiş 

olur. 

Kalan üç sporcu iki seri daha atış yapar. Altı seriden (30 atış) sonra en düşük vuruş sayısına sahip 

başka bir sporcu elenir. Bronz madalya sahibi belirlenmiş olur. 

Sonraki iki seri 5 atıştan sonra (toplam 40 atış) altın ve gümüş madalya sahipleri belirlenir. 

Madalya Maçının tahmini süresi 15 dakikadır. 

İkinci Bölüm Maçı ile Madalya Maçı arasındaki ara da dahil olmak üzere Final için gereken toplam 

tahmini süre 40-45 dakikadır. 


