
2018 SEZONU DOUBLE TRAP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
YARIŞMA GENELGESİ 

 

Türkiye Atıcılık ve Avcılık u Başkanlığının 2018 yılı faaliyet programında yer alan Double Trap Türkiye 
Şampiyonası yarışması aşağıdaki yer ve tarihde gerçekleştirilecektir; 
 
 
Yarışmanın Adı                            Yeri / Tarihi                                Son Başvuru Tarihi 
  
Double Trap Türkiye Şampiyonası     Kocaeli 12-13 Mayıs 2018         30 Nisan 2018  online katılım formu 
 
 
Yarışmalar büyük erkekler, genç erkekler, büyük bayanlar, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız bayanlar 
ve veteranlar kategorilerinde lisanslı bütün sporculara açık olarak yapılacaktır. Sporcular belirtilen son 
başvuru tarihlerine kadar çevrimiçi (online) katılım formlarını doldurmak suretiyle yarışmaya 
katılabileceklerdir.  Yarışmaya katılacak olanların çevrimiçi (online) katılım formlarını doldurmaları 
zorunludur. Online katılım formlarına, yukarıda son başvuru tarihi ile birlikte verilmiş olan online 
katılım formu bağlantısı tıklanarak ulaşılabilir. Son başvuru tarihlerinden sonra yapılacak müracaatlar 
geçerli olmayacaktır. Ayrıca; yarışmalara katılacak olan iller, sporcularının tüm bilgilerini katılım 
formlarında belirtip, son başvuru tarihlerine kadar il temsilcileri kanalıyla a ileteceklerdir. Bu listelerde, 
sporcuların kulüpleri ve doğum tarihleri ile branşları açıkça belirtilecektir. umuzun resmi web sitesinin 
‘Dökümanlar’ bölümünden indirilerek doldurulacak olan Yarışma Katılım Formu’nun Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüklerine onaylatılarak yarışma toplantısında tertip kuruluna teslim edilmesi 
zorunludur. Belirtilen şekilde ve tarihlerde başvurusunu yapmayan sporcular ve iller yarışmalara 
kabul edilmeyeceklerdir. 
 
Online Katılım Formu ile yarışma başvurusu yapanların listesi son başvuru tarihinden sonra web 
sitemizde yayınlanacak olup, muhtemel hata ya da eksiklikler umuza bildirildiği taktirde yayın 
tarihinden itibaren 3 gün içerisinde düzeltilebilecektir. 
 
Yarışmaya katılım 120 sporcuyla sınırlıdır ve başvuru önceliği dikkate alınacaktır.  
 
2018 sezonunda yarışmalara Veteran kategorisinde katılmak isteyen sporcular sezon boyunca tüm 
yarışmalara Veteran kategorisinde katılacaktır. Büyükler-Veteranlar kategorileri arasında geçiş 
olmayacaktır. Tüm yarışmalarda Veteran kategorisi açılacaktır.  

 
Yeni genç sporcular kazanmak amacıyla 2017 sezonunda uygulanmasına başlanan GENÇ SPORCU 
TEŞVİK PROGRAMI uygulamasına devam edilmektedir. Yarışmalarda 12-15 yaş aralığındaki sporcuları 
kapsayan yıldızlar kategorisi açılacak ve başlangıç aşamasındaki sporcuların bu ayrı kategori altında 
yarışmaları sağlanacaktır. Yıldızlar kategorisinde bayanlar ve erkekler 90 plak üzerinden yarışacak, 
final serisi atılmayacaktır. 31 Aralık 2018 tarihinde 21 yaşın altında olanlar (1998 ve sonrası 
doğumlular) genç, 31 Aralık 2018 tarihinde 16 yaşın altında olanlar (2003 ve sonrası doğumlular) yıldız 
kategorisinde yarışacaktır. 
 
Her bir seride aynı kategori sporcuları yer alacaktır. Serilerde farklı kategorilerden sporcular (bayan-
erkek, genç-büyük) karıştırılmayacaktır. Serilerde boşluk kalması veya açıkta sporcu kalması 
durumunda, mümkün olduğunca yaş-cinsiyet yakınlığı gözetilerek kategori birleştirmesi yapılacaktır.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0HlHUl-lwSMJ74iaZVsDl5IFRRzKneTHoZLEVRNi2ZTBrUw/viewform


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, jüri 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. 
 
Yarışmalarda en az 3 il takımının katıldığı kategorilerde takım tasnifi yapılacaktır. Takım tasnifi yapılan 
kategorilerde ilk 3 dereceye giren takımlara kupa, ferdi tasniflerde ilk 3 dereceye giren sporculara 
madalya verilecektir. 3 sporcudan az katılım olan ferdi kategorilerde başarı belgesi verilecektir.  
 
Ödül almaya çıkan sporcular eşofman – spor ayakkabı veya atış kıyafeti ile kürsüye çıkacaklardır. 

 
ÖDEMELER: Yarışmada büyükler, Veteranlar, gençler kategorilerinde dereceye giren ilk 6 sporcuya, 
yıldızlar  kategorilerinde ise ilk 10 sporcuya, 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 harcırah 
ödemesi 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  mutemedine başvurmaları 
gerekmektedir. 
    
Sicil Lisans yönetmeliği gereği lisansların; 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.  

 
Yarışmalar Uluslararası Atıcılık Spor u (ISSF) kuralları ile Atıcılık ve Avcılık u yarışma talimatı esasları 
dahilinde yapılacaktır. Gençler 31 Aralık tarihi esas alınarak 1998 doğumlu olacaktır. Yarışmada teknik 
neticelere 200,00-TL ücret ödeyerek itiraz edilecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret 
ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde a irat olarak kayıt edilecektir. 

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

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



YARIŞMA PROGRAMI 
 

YARIŞMANIN ADI DOUBLE TRAP  TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARIŞMASI 

YARIŞMANIN YERİ KOCAELİ 

YARIŞMANIN TARİHİ 12 – 13 MAYIS 2018 

TARİH GÜN İÇİ FAALİYET SAAT 

12/05/18 RESMİ İDMAN 10.00 – 17.00  

13/05/18 
SIRALAMA SERİLERİ – ERKEKLER/BAYANLAR 150 ATIŞ  
YILDIZLAR 90 ATIŞ - ÖDÜL TÖRENİ  -  KAPANIŞ 

10.00 

 


