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Havalı ve Ateşli Silahlar Teknik Kurulu tarafından hazırlanıp Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanmış 
olan faaliyet programında zorunlu haller dışında değişikliğe gidilmeyecektir. 
 

Yarışmalar için belirlenen yerlerde ihtiyaç duyulması halinde; sporcu katılımı, iklim ve poligon şartları 
da göz önüne alınarak önceden duyurulmak şartıyla gerekli değişiklikler Yönetim Kurulu kararıyla 
yapılabilecektir. 
  
• Dopingle mücadele kapsamında 2020 sezonu yarışmalarında doping testleri yapılacaktır. 
  
• Elektronik ortamda başvurular yurtiçi yarışmalardan 25 gün önce başlayacaktır. Bu 25 günün 15 günü 

içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen sporculara “son başvuru tarihinden sonra 3 gün süresince” Geç 
Başvuru Hakkı tanınacaktır. Bütün başvurular müsabaka tarihinden 7 gün önce kapatılacak ve bu süreyi 
geçen sporcuların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 
• Geç başvurular için 30 TL(kişi başı) ceza ücreti yatırılacaktır. Resmi başvurusunu yapıp yarışma serileri 

içerisinde adı geçen ancak geçerli mazeret beyan etmeyen sporcuların yarışmaya katılmaması durumunda 
30 TL( kişi başı) ceza ücreti ödenecektir. Söz konusu ödemeye ilişkin dekontlar federasyona iletilecektir. 

 
• Yarışma talimatında değişiklik yapılması halinde “Minikler” kategorisi “Yıldızlar B” kategorisi olarak 

değiştirilecektir. Yıldızlar B kategorisi yaş aralığında yer alan sporcuların sadece havalı tabanca ve havalı 
tüfek disiplinlerinde yarışmalarına müsaade edilecek olup, Yıldız B sporcuların üst kategorilerde ve başka 
disiplinlerde yarışmalarına izin verilmeyecektir.  

 
• Yapılacak olan müsabakalarda en az üç takımın katılması halinde takım tasnifi yapılacaktır.  
 
• Yıldız B sporcuların (postür ve anatomik yapılarında aşırı zorlanmaların önlenmesi maksadı ile) 

yarışmalarda tripod ve benzeri destek ayağı kullanarak destekli atış yapabilirler. Kullanılacak destekler (U) 
veya (V) şeklinde silahı yanlardan da emniyetini sağlayacak ancak sıkıştırmayacak şekilde olacak, tabanca 
atışlarında destek ön kol için kullanılabilecektir.   

 
• Yıldız A kategorisi yaş aralığında yer alan sporcuların ateşli silahlar disiplinleri arasından sadece ‘Tüfek Yat’ 

disiplinlerinde yarışmalarına müsaade edilecektir. 
 

•  Yılı içerisinde, mevcut elektronik poligonların daha aktif kullanılmasını sağlamak maksadıyla Havalı 
Silahlar Atıcılık Ligi uygulaması devam edecektir. 2020 yılı yarışma düzeni ve takımların teşkili maksadıyla 
gerekli yarışma talimatı hazırlanarak federasyon sitesinden duyurulacaktır.  
   
MİLLİ TAKIMIN SEÇİLMESİ  

• Sporcuların Milli takıma seçilmesinde milli takım baraj puanları esas alınacaktır. Sporcunun ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda attığı puanlar geçerli olacaktır, 

• 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek olan Avrupa Kıtası dışında yer alan Dünya Kupalarına sadece 
Olimpiyat Havuzunda yer alan veya Olimpiyat Kotası alan sporcular katılacaklardır,  

• Milli takıma ilave sporcu eklenmesi gereken durumlarda aday kadro arasından sporcu dahil edilir, 
  

• MQS baraj puanı tüm kategorilerde yurtdışı baraj puanının 3 puan altında olacaktır, 
 

• Tüm dalların yapıldığı Uluslararası yarışmalarda sporcu, katılmaya hak kazandığı asıl branşının yanında 
başka bir branşta yarışmak istemesi halinde MQS baraj puanını atmış olma şartı aranacaktır, 

  
 
OLİMPİK SPORCU HAVUZU 
 

Olimpik sporcuların tespitinde, 2016 Olimpiyat Oyunlarına kota veren uluslararası müsabakalarda 15. 
olan sporcuların puan ortalamaları dikkate alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen puan barajlarını geçen 
sporcular 6 ay süre ile olimpiyat sporcusu olarak belirlenecek ve bu sporcular için yurtiçi müsabakalarda baraj 
puan şartı aranmayacak ve ihtiyaçları federasyon tarafından karşılanacaktır. Olimpik Havuzda yer alan 
sporcular 6 aylık periyotlarda performanslarına göre tekrar değerlendirilecektir. 

TÜFEK ERKEK 624 

TÜFEK BAYAN 621 

TABANCA ERKEK 578 

TABANCA BAYAN 570 

3X40(ERKEK) 1165 

3X40(BAYAN) 1158 

RAPİD 576 

SPOR TABANCA 577 



 
SPORCULAR İÇİN HARCIRAH ÖDEMESİ 
 
Bütün sporcular yarışmalara katıldıkları disiplinde (Tabanca ya da Tüfek) harcırah almayı hak ettikleri takdirde, 
o disiplinin yarışma günü kadar harcırah alacaklardır.( Yarışma sonuna kadar kalanlar tam, müsabakadan erken 
ayrılan sporcular kaldıkları gün kadar harcırah alırlar.) 
 
ÖDÜL VE YARDIM 
 

Yapılan müsabakalar neticesinde derece yapan sporculara diabol ödülü verilecektir. (Örnek. 1. olan sporcu 3 
kutu 2. olan sporcu 2 kutu, 3. Olan sporcu 1 kutu, Rekor kıran sporcu 3 kutu v.s gibi ödül alacaktır.)  
İllere dağıtılacak olan diabol desteği, müsabakalara katılan sporcu sayılarına göre belirlenecektir.  
 
 

 2020 YILI HAVALI-ATEŞLİ SİLAHLAR YURT DIŞI BARAJ PUANLARI 

 HAVALI SİLAHLAR 

10 METRE TÜFEK   

BÜYÜK ERKEKLER  620 

GENÇ ERKEKLER  613 

BÜYÜK BAYANLAR  616 

GENÇ BAYANLAR  613 

10 METRE TABANCA   

BÜYÜK ERKEKLER  572 

GENÇ ERKEKLER  562 

BÜYÜK BAYANLAR  562 

GENÇ BAYANLAR  550 
   
   

ATEŞLİ SİLAHLAR YURT DIŞI BARAJ PUANLARI  

 50 METRE YATARAK 60 ATIŞ 
BÜYÜK ERKEKLER 617 

GENÇ ERKEKLER 611 

BÜYÜK BAYANLAR 615 

GENÇ BAYANLAR 610 

  

50 METRE 3 POZİSYON TÜFEK  

BÜYÜK ERKEKLER 1151 

GENÇ ERKEKLER 1140 

BÜYÜK BAYANLAR 1142 

GENÇ BAYANLAR 1130 

  

50 METRE SERBEST TABANCA  

BÜYÜK ERKEKLER 550 

GENÇ ERKEKLER 528 

  

25 METRE 22 KALİBRE YAVAŞ +ÇABUK SPOR TABANCA  

BÜYÜK BAYANLAR 569 

GENÇ BAYANLAR 558 

25 METRE 22 KALİBRE RAPİD TABANCA  

BÜYÜK ERKEKLER 570 

GENÇ ERKEKLER 552 

25 METRE 22 KALİBRE STANDART TABANCA  

BÜYÜK ERKEKLER 559 

GENÇ ERKEKLER 543 

25 METRE TABANCA (22 KALİBRE)  

GENÇ ERKEKLER 566 

ATEŞLİ SİLAHLAR BÜYÜK ÇAP  

25 METRE YAVAŞ+ÇABUK CENTER FİRE TABANCA  

BÜYÜK ERKEKLER 575 

300 METRE 6 MM STANDART TÜFEK  

BÜYÜK ERKEKLER 577 

 
40 Atışlık yıldızlar kategorisinde atılan puanlar Milli Takım Seçmelerinde dikkate alınmayacak 

olup, Milli takımda yarışmak isteyen Yıldız A sporcuların gençler kategorisinde seçmelere katılıp Milli 
Takım baraj puanlarını geçmeleri gerekmektedir. 
 

Lig müsabakalarında atılan puanlar milli takım seçme kriterlerinde dikkate alınmayacaktır. 


