2020 SEZONU GÜNCELLENMİŞ FAALİYET PROGRAMI
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK KUPASI
(TRAP BÖLGESEL LİG 1. YARIŞMASI) GENELGESİ
2020 sezonu boyunca 1. ve 2. bölgelerde olmak üzere ikişer ayaklı olarak üç Bölgesel Lig yarışması
gerçekleştirilecektir. (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Sağlık Kupası, Güz Kupası). 2021 sezonunda
Ulusal Lig yarışmalarına katılmayı hedefleyen sporcuların kendi bölgelerindeki tüm bölgesel yarışmalara
katılması gerekmektedir. 2020 sezonu sonunda Bölgesel Lig'den Ulusal Lig'e yükselecek sporcular, üç bölgesel
yarışma sonucunda topladıkları puan baz alınarak belirlenecektir. Konunun detayları 2020 Yılı Plak Atışları Genel
Prensip kararlarında belirtilmiştir.

Kulüp akreditasyonunu yaptırmamış olan kulüplerin sporcuları yarışmalara katılamayacaklardır.
Salgının ve bulaş riskinin devam etmesi nedeniyle aşağıdaki detaylı önlemler yarışmalarda
uygulanacaktır.
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE PLAK ATIŞLARI POLİGONLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
(Riskin ortadan kalkması durumunda kurallar esnetilebilecek ve tertip kurullarına güncel hâli iletilecektir.)
1. Tesis girişlerinde el dezenfektanı kullanılması ve ateş ölçümü yapılması.
2. Tesislere maskesiz girilmemesi, yarışma süresince atış haricinde maskesiz bulunulmaması.
3. Açılış merasimlerinin, sporcular, antrenörler ve misafirler tesis alanına dağılmış halde izler iken, sadece il ve
kulüp temsilcilerinin sosyal mesafe kurallarına uygun katılımıyla gerçekleştirilmesi.
4. Tesis açık alanlarında herkesin ulaşabileceği en az üç noktada dezenfektan ve maske tedarik masası ve
ilaveten tuvalet çıkışlarında dezenfektan bulundurulması.
5. Atış sırasında ve dışında sporcu, antrenör, hakem ve izleyicilerin sosyal mesafe kuralına uyarak beklemesi.
6. Tüfek ve diğer şahsî malzemelerin ortak kullanılan tüfekliklerde vb. alanlarda bırakılmaması, tüfekliklerin
kullanımdan kaldırılması veya bantlanarak kullanılmaz hale getirilmesi.
7. Yeme-içme servis noktasında dezenfektan ve tek kullanımlık paketli sarf malzemeleri bulundurulması,
oturma alanlarının sosyal mesafeye uygun düzenlenmesi veya konulmaması.
8. İzleyici banklarında 1, misafir çardaklarında 2 kişiden fazla oturulmaması, tribünlerde yan yana 3 koltuk,
önlü arkalı 1 sıra boşlukla oturulması.
9. Antrenman ve yarışma atışları biten sporcuların tamamı poligonu terk etmeden yeni sporcu alımı
yapılmaması.
10. Yarışma serilerinde skeet plak gösterme uygulamasının tek tek yapılması (nizami plak çıkmaması
haricinde aynı sporcuya tekrar gösterim yapılmayacaktır), trap plak gösterme uygulaması sırasında maske
takılmasının zorunlu olması (plak gösterme sonrası maske çıkartılabilir).
11. Trap yarışma serilerinde atış yapıp sonraki istasyona geçecek sporcunun, sonraki istasyondaki sporcunun
yanı yerine 2 metre arkasına geçmesi ve sporcu istasyonu aynı şekilde terk ettikten sonra istasyondaki yerini
alması.
12. Final merasimleri sırasında takdimler yapılırken sporcu ve hakemlerin sosyal mesafe kuralına uygun
sıralanması.
13. Ödül töreninde ödüllerin sporculara, bulaşa karşı koruyucu siperlik, cerrahi maske ve eldiven ile önlem
almış tek yetkili tarafından, temas etmeksizin tek tek verilmesi (bir sporcu kürsüye çıkıp, ödülü alıp indikten
sonra sıradaki sporcunun ödülünün verilmesi).
14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmaması.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Bölgesel Lig
yarışmalarının ilki olan Bahar Kupası yarışmaları aşağıdaki yer ve tarihlerde gerçekleştirilecektir;
Yarışma Ayağı
1. Bölge
2. Bölge

Yeri / Tarihi
Bursa 17-19 Temmuz 2020
Konya 17-19 Temmuz 2020

Son Başvuru Tarihi
07 Temmuz 2020
07 Temmuz 2020

çevrimiçi katılım formu
çevrimiçi katılım formu

1. Bölge: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya,
Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın, Balıkesir illerini
kapsamaktadır.
2. Bölge: Konya, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Sinop, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Tokat,
Amasya, Samsun, Ordu, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Isparta, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adıyaman, Malatya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Bayburt,
Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Batman, Mersin illerini ve KKTC'yi kapsamaktadır.
Yarışmalar büyük erkekler, genç erkekler, büyük bayanlar, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız bayanlar ve
veteranlar kategorilerinde, Ulusal Lig sporcuları hariç lisanslı bütün sporculara açık olarak yapılacaktır. Katılım
her bir bölge için 200 kişi ile sınırlıdır. Katılım listeleri başvuru önceliği esasına göre hazırlanacaktır.
Kontenjanların son başvuru tarihinden önce dolması durumunda, kesin katılım listeleri son başvuru tarihinden
önce yayınlanacak ve başvuru durdurulacaktır.
Tasnif dışı katılım; sadece ihtiyaç olması durumunda eksik serileri tamamlamak amacıyla, ISSF kurallarına uygun
olarak, yarışmanın yapılacağı il sporcularına öncelik tanınarak kabul edilecektir. Başvuru sürecinde tasnif dışı
yarışma başvurusu alınmayacak, tasnif dışı katılımcılar; resmi antrenman gününde sporcu kayıtları
tamamlandığında hazır bulunanarak talepte bulunanlar arasından kura ile belirlenecektir.
Çevrimiçi Katılım Formu 07.07.2020 saat 14:00'de kapanacak, başvuru yapanların listesi gün içerisinde
yayımlanacak, başvurusu listede görünmeyenler için 3 günlük düzeltme süresi verilecektir. 10.07.2020 saat
14:00'da web sitemizde yayınlanacak liste kesin katılım listesi olacaktır. Bu süreden sonra herhangi bir
düzeltme veya katılım talebi dilekçesi kabul edilmeyecektir.
Ayrıca; yarışmalara katılacak olan iller, sporcularının tüm bilgilerini katılım formlarında belirtip, son başvuru
tarihlerine kadar il temsilcileri kanalıyla federasyona ileteceklerdir. Bu listelerde, sporcuların kulüpleri ve doğum
tarihleri ile branşları açıkça belirtilecektir. Federasyonumuzun resmi web sitesinin ‘Dökümanlar’ bölümünden
indirilerek doldurulacak olan Trap-Skeet 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.
Başvuru sürecini tamamlamış ve yayınlanan yarışma katılım listelerinde ismi yayınlanmış olan sporcular , resmi
antrenman gününde bizzat müracaat ederek yarışmaya kayıt yaptırıp sırt numaralarını almak zorundadırlar. Aksi
takdirde yarışma serilerine alınmayacaklardır.
2020 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.
Trap-Skeet branşlarında yeni genç sporcular kazanmak amacıyla 2017 sezonunda uygulanmasına başlanan GENÇ
SPORCU TEŞVİK PROGRAMI uygulamasına devam edilecektir. Yarışmalarda 12-15 yaş aralığındaki sporcuları
kapsayan yıldızlar kategorisi açılacak ve başlangıç aşamasındaki sporcuların bu ayrı kategori altında yarışmalarI
sağlanacaktır. Yıldızlar kategorisinde bayanlar ve erkekler 125 plak üzerinden yarışacak, final serisi
atılmayacaktır. 31 Aralık 2020 tarihinde 21 yaşın altında olanlar (2000 ve sonrası doğumlular) genç, 31 Aralık
2020 tarihinde 16 yaşın altında olanlar (2005 ve sonrası doğumlular) yıldız kategorisinde yarışacaktır.

Resmi idman günü tüm sporcuların tam teçhizat kontrolü yapılacaktır. Yarışmalar sırasında rast gele
malzeme ve teçhizat kontrolü de yapılabilir. Yarışmalara spor kıyafeti ile katılmak mecburidir. Spor kıyafeti
olmayan sporcular antrenman ve yarışmaya alınmayacaktır. (Kot pantolon, kamuflaj, uygun olmayan ayakkabı
v.b. gibi.)

Güncel Türkiye Sıralaması listelerine göre büyük erkeklerde ilk 18, diğer kategorilerde ilk 6 sıradaki
sporcular yarışmalarda aynı serilere yazılacaktır. Yarışmalarda bu serilere özel bir sıralama,
zamanlama, uygulama yapılmayacaktır. Diğer serilerle karışık ve rastsal olarak sıralanacaklardır.
Her bir seride aynı kategori sporcuları yer alacaktır. Serilerde farklı kategorilerden sporcular (bayan-erkek, gençbüyük) karıştırılmayacaktır. Serilerde boşluk kalması veya açıkta sporcu kalması durumunda, mümkün olduğunca
yaş-cinsiyet yakınlığı gözetilerek kategori birleştirmesi yapılacaktır.
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 "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.
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.
En az üç sporcu katılımı olan kategorilerde dereceye giren ilk üç sporcuya madalya verilecektir. Aksi halde
sporculara başarı belgesi verilecektir. Ödül almaya çıkan sporcular eşofman – spor ayakkabı veya atış kıyafeti
ile kürsüye çıkacaklardır. Takım tasnifi yapılmayacaktır.
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 federasyon mutemedine
başvurmaları gerekmektedir.
Sicil Lisans yönetmeliği gereği lisansların; 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.
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.
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

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK KUPASI
(TRAP BÖLGESEL LİG 1. YARIŞMASI) 1. BÖLGE AYAĞI

YARIŞMANIN YERİ

BURSA

YARIŞMANIN TARİHİ

17 – 19 TEMMUZ 2020

TARİH

GÜN İÇİ FAALİYET

SAAT

17/07/20

ANTRENMAN
TEKNİK TOPLANTI – SERİ LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI

09.00 – 18.00

18/07/20

SIRALAMA SERİLERİ – 75 ATIŞ

09.00 – 18.00

19/07/20

SIRALAMA SERİLERİ – 50 ATIŞ
FİNALLER - ÖDÜL TÖRENİ - KAPANIŞ

09.00 –

1. Bölge İlleri: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce,
Sakarya, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın,
Balıkesir.
YARIŞMANIN ADI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK KUPASI
(TRAP BÖLGESEL LİG 1. YARIŞMASI) 2. BÖLGE AYAĞI

YARIŞMANIN YERİ

KONYA

YARIŞMANIN TARİHİ

17 – 19 TEMMUZ 2020

TARİH

GÜN İÇİ FAALİYET

SAAT

17/07/20

ANTRENMAN - TEKNİK TOPLANTI - SERİ LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI

09.00 – 18.00

18/07/20

SIRALAMA SERİLERİ – 75 ATIŞ

09.00 – 18.00

19/07/20

SIRALAMA SERİLERİ – 50 ATIŞ
FİNALLER - ÖDÜL TÖRENİ - KAPANIŞ

09.00 –

2. Bölge İlleri: Konya, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Sinop, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Yozgat,
Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Isparta, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adıyaman, Malatya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Bayburt,
Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Batman, Mersin ve KKTC.

