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2018 
TRAP –  SKEET  

KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
  YARIŞMASI GENELGESİ 

        
 Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2018 yılı faaliyet programında yer alan                           
Trap – Skeet ve  Double Trap  Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası yarışmaları yeri ve tarihleri  aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
MÜSABAKANIN ADI:                                  YERİ VE TARİHİ:  

 

TRAP KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI                  13-15 TEMMUZ 2018 / BURSA    Online Başvuru Formu 

 

SKEET KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI                  13-15 TEMMUZ 2018 / İZMİR     Online Başvuru Formu 
 
Yarışmaya katılacak olan kulüplerin, takım kadrolarını, web sitemizde yayınlanmış olan online başvuru 
formunu doldurarak 06.07.2018 tarihine kadar federasyonumuza ulaştırmaları ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerince onaylanmış TRAP-SKEET YARIŞMA KATILIM FORMLARINI yarışma toplantısında tertip 
kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. 

  
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda sadece takımlar kategorisinde yarışılacak olup, ferdi tasnif 
olmayacaktır.  
 
Her kulüp yarışmaya en fazla iki takımla katılabilir. Takımlar 3 sporcudan oluşacak ve tam karma 
olabilecektir. (Erkek, bayan, büyük, genç, yıldız, veteran her kategoriden sporcu bir takım içerisinde 
yer alabilir, tüm takım tek kategori sporcularından da oluşabilir). Sıralama serileri 125 plak üzerinden 
atılacaktır. Aynı takımın sporcuları aynı seride atış yapacaklardır. Ancak bir seride aynı kulübün iki 
takımı birlikte yer almayacaktır. Takımların serilere yerleşimi rastsal (kura ile) belirlenecektir. 
Sıralama serileri sonunda ilk 4 sıradaki takımlardan 1. ile 4., 2. ile 3. takımlar eşleştirilerek ve 
puanları sıfırlanarak, aynı anda yarı final serileri atılacak, yarı final sonunda en düşük puan 
toplamına ulaşan takım 4. olacak, en yüksek puan toplamına ulaşan 2 takım final serisi atacak, diğer 
takım ise 3. olacaktır. Puanlar sıfırlanarak final serisine başlanacak, takımların final serisi toplamları 
1. ve 2'nciyi belirleyecektir. Yarı final - final serileri normal yarışma serileri şeklinde atılacaktır. Yarı 
final – final serilerinde hangi takımın sporcusunun ilk sırada atacağı kura ile belirlenecek, kurada 
çıkan A takımı 1.,3.,5. sıraları, diğer B takımı ise 2.,4.,6. sıraları alacaktır. Takımlar kendi sporcuları 
arasındaki sıralamayı yarı final - final serileri öncesinde juriye bildireceklerdir. Trap yarı final – final 
serileri tek fişek olarak atılacaktır.  
 
Yarı final veya finallerde eşitlik olması durumunda; 
 
Skeet için; takımların tüm sporcuları ilgili serideki sıralamayla 4. istasyonda birer duble atacak ve 
eşitlik bozulana kadar toplam skorlara bakılarak bir düz, bir ters duble şeklinde baraj atışları devam 
edecektir.  
 
Trap için; Takımların tüm sporcuları ilgili serideki sıralamayla 1. istasyondan başlayarak baraj atışları 
yapacaklardır. Takım toplamlarında eşitlik bozulana kadar atışlar devam edecektir.  
 

Resmi idman serileri ile ilgili Teknik Kurul düzenlemesi uyarınca; sporcuların bekleme sürelerini 
uzatmamak adına yeni gelen grupların araya sokulması uygulamasına son verilmiştir. Kayıt yaptıran her 
gruba 1. ve 2. serilerinin yeri ve sırası tespit edilmiş olarak bir seri numarası verilecektir. Bu seri 
numaralarına göre atış yeri ve sırasının yer aldığı tablo askıda ilan edilecektir. Tabloyu ve poligonlardaki 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOiCcRxIQPd0bMTGhbKr6mT9vo7QmB2xhL1-GDjFESUfZJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOiCcRxIQPd0bMTGhbKr6mT9vo7QmB2xhL1-GDjFESUfZJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOiCcRxIQPd0bMTGhbKr6mT9vo7QmB2xhL1-GDjFESUfZJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOiCcRxIQPd0bMTGhbKr6mT9vo7QmB2xhL1-GDjFESUfZJQ/viewform
https://www.taaf.org.tr/page/tr/54/Trap_&_Skeet_Yarisma_Katilim_Formu
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"atılan seri-atılacak seri" levhalarını takip ederek serilerini atacak sporcular ilk serilerinden sonra bir 
veya iki seri bekleme yapıp bir sonraki poligonda 2. serilerini atacaklar ve resmi idmanlarını 
tamamlayacaklardır. 
 
 
2018 yılında geçerli olacak 9.10.4.3 numaralı yeni kural gereğince, resmi idman gününde skeet 
sporcularının dipçik seviye bandı kontrolü yapılacaktır.  
 
Hava şartlarındaki değişiklikler nedeniyle plakların nizami uçuş yörüngesinden kalıcı olarak çıkması 
durumunda, sporculardan bir kısmına avantaj sağlamayacak şekilde, tüm sporcular 1. serilerini 
tamamladıktan sonra veya tüm sporcular 2. serilerini tamamladıktan sonra, juri kararıyla makine 
ayarları yenilenebilecektir. 
 
Sıralama ve final serileri sırasında, atış devam eden bir poligonda ve bu poligonun her iki yanındaki 
poligonlarda plak yüklemesi yapılmayacaktır. Plak yüklemeleri tek seferde tüm poligonlara yapılacak 
şekilde önceden planlanacaktır. Müsabaka esnasında poligonlara Jüri, Hakem ve Görevli Personel harici 
girilmesi yasaktır. Yarışma süresince av köpekleri ve diğer evcil hayvanların tesis içerisinde serbest 
şekilde gezdirilmesi yasaklanmıştır. 
                         
ÖDEMELER: İlk 6 takımın yolluk ve yevmiye ödemesi yapılacaktır. 1 – 15 sporcu ile katılan illerin 1 
antrenörüne, 16 – 30 sporcu ile katılan illerin  2 antrenörüne, 31 ve daha fazla sporcu ile katılan illerin 3 
antrenörüne ödeme yapılacaktır.  Sporcular Antrenör olarak görev alamazlar ve resmi antrenman ve 
yarışma süresince müsabaka mahallinde bulunmayan Antrenörlere harcırah ödenmez. Dereceye 
giremeyen sporcuların ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri il müdürlüklerince veya kendi imkânlarınca 
karşılanacaktır. Müsabakaya KAFİLE BAŞKANI veya İDARECİ olarak katılanlara herhangi bir ücret 
ödenmeyecektir. Ödemeler merkezden yapılacak olup, müsabakaya katılan Hakem, Antrenör ve 
Sporcuların yanlarında kendilerine ait Banka IBAN numaralarını bulundurmaları, harcırah almaya hak 
kazanan sporcuların imzalarını atmaları ve IBAN bildirmek üzere federasyon mutemedine başvurmaları 
gerekmektedir. 
 

Sicil Lisans yönetmeliği gereği lisansların; 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.  
  
İlk 3 dereceye giren takım sporcularına madalya, takımlara ise kupa verilecektir. 

 
Ödül almaya çıkan sporcular eşofmanlı – spor ayakkabılı veya atış kıyafeti ile çıkacaklardır.  

 
Yarışmalar Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) kuralları ile Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 
yarışma talimatı esasları dahilinde yapılacaktır. Yarışmada teknik neticelere 200,00-TL ücret ödeyerek 
itiraz edilecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde 
Federasyona irat olarak kayıt edilecektir. 

 
Sporcular, antrenman günü yarışma sekreteryasına bizzat müracaat ederek kayıt yaptırıp sırt 
numaralarını almak zorundadır. Aksi takdirde müsabaka serisine alınmayacaklardır.  

 
Yarışmalar sırasında rast gele malzeme ve teçhizat kontrolü yapılır.  
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Yarışmalara spor kıyafeti ile katılmak mecburidir. Spor kıyafeti olmayan sporcular antrenman ve 
yarışmaya alınmayacaktır. (Kot pantolon ve Kamuflaj v.b. gibi.)  

 
Müsabaka Tertip Kurulu, Atıcılık Federasyonu Müsabaka Yönetmeliğine göre kurulur. 
Genelgede yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna aittir. 
 
 

 

YARIŞMA PROGRAMLARI 
 

 

YARIŞMANIN ADI SKEET KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

YARIŞMANIN YERİ İZMİR 

YARIŞMANIN TARİHİ 13 – 15 TEMMUZ 2018 

TARİH GÜN İÇİ FAALİYET SAAT 

13/07/18 
ANTRENMAN - TEKNİK TOPLANTI 
SERİ LİSTELERİN AÇIKLANMASI 

09.00 – 18.00 

14/07/18 SKEET 75 ATIŞ  09.00 – 18.00  

15.07.018 
SKEET 50 ATIŞ 
FİNAL - ÖDÜL TÖRENİ  -  KAPANIŞ 

09.00 –  

 

 

 

YARIŞMANIN ADI TRAP KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

YARIŞMANIN YERİ BURSA 

YARIŞMANIN TARİHİ 13 – 15 TEMMUZ 2017 

TARİH GÜN İÇİ FAALİYET SAAT 

13/07/18 
ANTRENMAN - TEKNİK TOPLANTI 
SERİ LİSTELERİN AÇIKLANMASI 

09.00 – 18.00 

14/07/18 TRAP 75 ATIŞ  09.00 – 18.00  

15/07/18 
TRAP 50 ATIŞ 
FİNAL - ÖDÜL TÖRENİ  -  KAPANIŞ 

09.00 –  

 
 


