
Trap Elemeleri 2. Ayak yarışması için yapılan başvurular poligon kapasitemizin çok üzerinde 

olmuştur. Bu sorun, finalsiz yarışma, yarışma seri programı değişikliği vb. düzenlemelerle bertaraf 

edilemediğinden ve yarışma süresinin uzatılması sporcularımızın geneli tarafından uygun 

görülmediğinden, 2. ayakta yer alan sporcularımızdan istekli olanlarını 1. veya 3. ayağa kaydırma 

seçeneğinin uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

Bu bağlamda sadece Trap Elemeleri 2. Ayak Yarışması (batı grubu) listesinde ismi yer alan 

sporcularımızdan ayak değişikliği talep edenlerin bireysel veya grup olarak, 19.02.2018  

Pazartesi günü saat 23:59'a kadar, geçiş yapmak istedikleri ayak numarasını belirterek 

başvuru yapmaları gerekmektedir.  
 

1. ayak için 100, 3. ayak için 60 sporcu kontenjanı mevcuttur. Henüz sonlanmamış olan 3. ayak 

başvurularının elvermesi durumunda bu sayı artırılabilecektir. Toplam talebin bu adetleri aşmaması 

durumunda talepler doğrudan kabul edilecek, aşması durumunda ise kura çekilerek geçiş yapacak 

sporcu veya sporcu grupları belirlenecektir. Geçişler geri dönüşsüzdür.  

 

Her bir başvuru formunda, formu dolduran sporcu kendisine ilaveten birlikte geçiş yapmak 

istedikleri ve bu konuda mutabakat sağladıkları grup arkadaşlarını yazabilecektir. Grup olarak 

başvuranlar kuraya grup olarak girecek, kuradan çıkmaları durumunda grup olarak istedikleri ayağa 

kaydırılacaklardır. Bir formda gerek başvuru sahibi gerekse grup üyesi olarak ismi yer alan bir 

sporcunun ismi ikinci bir formda yer almamalıdır. Ayrıca bireysel başvuru veya başka bir grup ile 

başvuru yapmamalıdır. Bu tür mükerrer başvurular geçersiz olacaktır. Grup olarak başvuru 

yapacakların kendi aralarında mutabakat sağlamış olmaları gerekmektedir. Sorumluluk formu 

dolduran sporcuya aittir.  

 

Başvuruların yetersiz olması ve kapasite fazlasının dağıtılamaması durumunda sırasıyla 

 

1) 2. ayak eleme yarışmasının finalsiz programla atılması 

2) 2. ayak eleme yarışmasında genç ve bayan kategorilerinde 1. gün 2 seri, 2. gün 3 seri atılması  

3) 2. ayak eleme yarışmasının 1 gün uzatılması  

 

seçenekleri gündeme alınacaktır. Bu nedenle imkanı olanların ayak değişikliği talebinde bulunması, 

yarışmaların ön görülen şekilde tamamlanması için elzemdir.  

 

Son başvuru tarihi ve saati: 19.02.2018 Pazartesi – 23:59 

 

Konuyla ilgili acil danışma hattımız  0312 310 61 60, başvuru süresince ulaşılabilir olacaktır.  

 

Nihai listelerin yayınlanması: 20.02.2018 

 

Başvuru için lütfen buraya tıklayarak formu doldurunuz. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vkSygY5RzcA9qOy4GidrNZAso_vzEeNVThbBdP2abxM/edit

