
1 
www.taf.gov.tr         Plak Atışları 2023 Yılı Genel Prensipleri 

 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 
 

PLAK ATIŞLARI 

2023 YILI GENEL PRENSİPLERİ 

 

GENEL BİLGİLER  

Teknik Kurulca hazırlanıp Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanmış olan faaliyet programında 

zorunlu haller dışında değişikliğe gidilmeyecek, genel prensip kararları ve yarışma genelgelerinde 

belirtilen esaslar tüm ilgili kişi, kurul ve yarışma tertip komitelerince istisnasız uygulanacaktır. 

Yarışmalar için belirlenen yer ve tarihlerle ilgili, ihtiyaç duyulması halinde, sporcu katılımı, hava ve 

poligon şartları göz önüne alınarak önceden duyurulmak şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik 

yapılabilecektir.  

 

YARIŞMALAR  

1. 2023 Sezonu tüm plak atışları yarışmalarına (Trap-Skeet) katılım için, katılım formlarının 

belirtilen son başvuru tarihinden önce internet web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) 

başvuru yoluyla federasyon sekreterliğine ulaştırılması ön şarttır. (www.taf.gov.tr)  

2. Dopingle mücadele kapsamında 2023 sezonu yarışmalarında doping testleri yapılacaktır.  

3. Sezon içinde milli takıma puan veren yarışmalarda kategoriler arası geçiş olmayacaktır. 

 

4. Yurt İçi Yarışmalar  

4.1. 2023 sezonu Ulusal lig yarışmaları, Skeet disiplininde veteran dahil bütün kategorilerdeki 

sporcuların katılımına açıktır ve katılım için çevrimiçi başvuru ön şarttır. Trap disiplininde, 

2022 Ulusal Lig sonuçlarına göre Ulusal ligde yarışmaya hak kazanmış, büyük erkekler 

kategorisi ve veteran kategorisi sporcuları ile büyük kadınlar, gençler ve yıldız 

kategorilerindeki sporcuların katılımına açıktır ve katılım için çevrimiçi başvuru ön şarttır.  

Bahar Kupası , Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası  ve Zafer Kupası yarışmalarına 

katılacak Ulusal Lig sporcuların isimleri sezon başında güncellenecek olan Türkiye 

Sıralaması listelerinde yer alacaktır ve bu listeler aynı zamanda katılım listeleri olarak 

federasyon web sitesinden yayınlanacaktır. 

(Ulusal Lig sporcuları yarışmalardan önce online başvuru yapması gerekmektedir)  

 

4.2.2023 sezonu Trap Bölgesel lig yarışmalar lisanslı tüm sporculara açık olup, katılımlar 

yarışmaların yapılacağı poligonların kapasiteleriyle sınırlıdır ve çevrimiçi başvuru ön 

şarttır. Bölgesel Lig yarışmalarına katılım için, çevrimiçi başvuruların, yarışma genelgesinde 

belirtilen son başvuru tarihinden önce federasyon sekreterliğine ulaştırılması ve yayımlanacak 

olan kesin katılım listelerinde teyit edilmesi ön şarttır. Poligon kapasitesinin aşılması 

durumunda başvuru önceliğine göre kabul sağlanacaktır. Lige yeni başvurmuş sporcular 

poligon kapasitesi ile orantılı olarak katılım listesine ilave edilecektir. Kontenjan dışı kalan 

sporculara bildirim yapılacak ve kontenjanın dolduğu duyurulacaktır. Duyuru yapıldıktan 

sonra gönderilecek başvuru formları kabul edilmeyecektir. Katılım listeleri başvuru süreci 

sonunda yayımlanacak olup, bu listelerde yer almayan sporcular yarışmaya katılamayacakt ır. 

4.3. Sezon içerisinde ilk defa müsabık olmak isteyen Trap disiplini büyük erkek ve veteran 

kategorisi sporcuları, doğrudan bölgesel lig yarışmalarına katılabilecek ve sisteme dahil 
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olacaklardır. Yeni yıldız, genç, bayan kategorileri sporcuları ise sezonun i lk yarışması 

öncesinde online başvuru sürecinde dilekçe ile katılım başvurusu yapmaları halinde, poligon 

kapasitelerinin el verdiği ölçüde ulusal lig yarışmalarına teknik kurul kararı ile kabul 

edileceklerdir. Ulusal lig yarışmalarında kapasitenin dolması durumunda yeni yıldız, genç, 

bayan kategorisi sporcuları da bölgesel lig yarışmalarına katılacaklardır.  

4.4. 2023 sezonunda 12-15 yaş aralığındaki sporcuları kapsayan yıldızlar kategorilerinde 125 plak 

üzerinden yarışılacak, final atışı yapılmayacaktır. Tüm kategorilerde ilk 4 sporcuya yarışma 

harcırah ödenecektir. 

4.5. Kulüplerarası yarışma sadece karma takımlar kategorisinde yapılacak olup ferdi kategoriler 

açılmayacaktır. Kulüpler için takım sayısı sınırlaması yoktur. Takımlar 3 sporcudan oluşacak 

ve tam karma olabilecektir. Erkek, bayan, büyük, genç, veteran her kategoriden sporcu bir 

takım içerisinde yer alabilir. Sıralama serileri sonunda yeni sistem ve tek fişek uygulaması 

yapılacaktır. İlk 4 sıradaki takımlardan 1. ile 2. Takımlar altın ve gümüş madalya için, 3. ile 

4. Takımlar puanlar sıfırlanarak bronz madalya için yarışacaklarıdır. 

4.6. Tüm yarışmalarında; 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. Yarışmalarında; güncel Türkiye Sıralaması 

listelerine göre büyük erkeklerde ilk 18, diğer kategorilerde ilk 6 sıradaki  sporcular aynı 

serilere yazılacaktır. Yarışmalarda bu serilere özel bir sıralama, zamanlama, uygulama 

yapılmayacaktır. Diğer serilerle karışık ve rastgele sıralanacaklardır. İlk 18 veya ilk 6 

gruplamaları sporculara tanınan bir ayrıcalık değil, rekabet etkenini kullanarak sporculara 

yarışma tecrübesi kazandırmayı ve baskı altında skor düzeyini yükseltmeyi hedefleyen bir 

uygulamadır. 

4.7. Resmi idman günlerinde kayıt yaptırmış olan sporcuların bekleme sürelerini uzatmamak 

adına yeni kayıt yaptıran seriler araya sokulmayacak, sıraya alınacaktır. 4 poligon kullanılan 

yarışmalarda 8, 5 poligon kullanılan yarışmalarda 10 serilik döngülerle kayıt alınacak ve 

kaydı alınan grupların resmi idman serileri tamamlanacaktır. Önceki sezonlarda sorunsuz 

uygulanan şekilde; 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 ilklerinden sonra bir veya iki seri bekleme yapıp bir 

sonraki poligonda 2. serilerini atacaklar ve resmi idmanlarını tamamlayacaklardır.  

4.8. Yarışmalara büyükler kategorilerinde tasnif dışı katılım; ISSF yarışma kuralları çerçevesinde 

ve resmi idman günü sonunda, eksik serileri tamamlamak amacıyla tertip kurulunca kura ile 

belirlenecektir.  Poligon kapasitesinin elvermesi hâlinde, sporcuların tecrübe kazanma 

süreçlerini hızlandırmak amacıyla ve Teknik Kurul kararı ile genç-yıldız-bayan sporculara 

ayrıcalık tanınabilecektir. Bu sporcuların tasnif dışı yarışma taleplerini, yarışma başvuru 

sürecinde dilekçe ile federasyonumuza iletmesi ve yayınlanacak kesin katılım listelerini takip 

etmesi gerekmektedir. 

4.9. Yarışmalarından birine başvuru yaptığı halde, mazeret belirtmeksizin ve/veya bilgi 

vermeksizin yarışmaya katılmayan, yarışma devam ederken hakem ve jüri üyelerine bilgi 

vermeksizin yarışmayı terk eden sporculara 300 TL idari para cezası uygulanacaktır. İdari 

para cezası ödenmediği taktirde sezon içerisindeki tüm yarışmalardan men cezası 

uygulanacaktır. Makul süre içerisinde bildirim yapan sporcular, herhangi bir mağduriyete 

sebep olmuyorlar ise teknik kurul veya yönetim kurulu ceza uygulamama yetkisini 

kullanabilir. 

4.10. Mazeret bildirim süresi, ilgili yarışmayı takip eden haftanın son mesai günü saat 

17:00'a kadardır. Geç bildirilen mazeretler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir sezon 

içerisinde mazereti bir kez kabul edilmiş bir sporcunun ikinci mazeret bildirimi 
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değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir sporcu aynı sezon içerisinde iki kez mazerete dayalı 

ikame puan alamaz. Kabul görmüş sporcu mazeretlerine istinaden yapılan puan ikâmesinde, 

güncel tabloda görünen puanlardan en düşük olanı tabloya işlenecektir. 

 

5. Trap Ulusal Lig- Bölgesel Lig Sistemi  

5.1. Trap disiplininde Bölgesel Lig-Ulusal Lig sistemi devam edecektir. 2022 sezonunda bölgesel 

ligden 2022 genel prensipler kararınca ulusal lige hak kazanan sporcularımız 2023 sezonu 

listesine dahil edilmiştir. 2023 sezonunda , bölgesel ligden ulusal lige çıkmaya hak kazanmış 

ancak dilekçe ile bölgesel ligde kalmayı talep eden sporcular yerine genel sıralama listesinden 

2023 sezon müsabakaları başlamadan önce  sporcu dahil edilebilir.  

5.2. Ulusal lig sporcularının dışında kalan büyük erkek ve veteran sporcuların katılabileceği 

bölgesel lig yarışmaları 1. Bölge ve 2. Bölge olmak üzere 2 bölgede 4’er kez yapılacaktır.  

Bölgelerin kapsadığı iller şu şekildedir;  

5.2.1. 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, Burdur , Antalya  illerini 

kapsayacak olup, yarışmalar 5’li poligonlarda yapılacaktır.  

5.2.2. 2.Bölge: Konya, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Sinop, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, 

Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Sivas, Kayseri, Niğde, 

Karaman, Isparta, 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 

kapsayacak olup, yarışmalar 5’li poligonlarda yapılacaktır. 

5.3. Düşme hattındaki Ulusal Lig sporcuları için 4 ulusal yarışmanın en iyi 3 ulusal yarışma, 

çıkma hattındaki Bölgesel Lig sporcuları için sezon boyunca yapılacak olan 4 bölgesel 

yarışmanın en iyi 3 bölgesel yarışma puanları belirleyici olacaktır. 

5.4. 2023 sezonu sonunda Ulusal Lig ve Bölgesel Liglerin tek bir ortak puan listesi oluşturularak 

4 yarışmanın en iyi 3 yarışma sonuçları alınarak liste sıralamasında yer alan ilk 120 büyük 

erkek, ilk 12 veteran sporcusu ile büyük kadınlar, gençler ve yıldız sporcularımız Ulusal 

Ligde yarışmaya hak kazanacaklardır. Ulusal Lig ve Bölgesel Liglerin tek bir ortak puan 

listesi oluşturulmasında sporcuların 4 yarışmadan 3’ü ne fiili katılımı zorunludur. 4 

yarışmanın en iyi 3 yarışma sonucu puan eşitliği oluşması durumunda öncelikle 4’üncü 

yarışma puanına bakılacaktır. Puan eşitliği devam eder ise eşitlik bozulana kadar geriye 

doğru, sporcuların yarışmış oldukları son yarışma puanlarına bakılır. 

5.5. 2022 sezonunda Ulusal Lig gençler kategorisi sporcusu olup yaş itibariyle veya kendi 

tercihiyle 2023 sezonunda büyükler kategorisinde yarışacak olan sporcular ile 2022 

sezonunda Ulusal Lig büyük erkekler kategorisi sporcusu olup yaş itibariyle ve kendi 

talebiyle 2023 sezonunda veteranlar kategorisinde yarışacak olan sporcular, yine Ulusal Ligde 

yarışmaya devam edecekler ve yarışacakları kategori için geçerli olan ligden düşme esaslarına 

tabi olacaklardır. 

5.6. Bölgesel lig çevrimiçi (online) başvuruları Poligon kapasitesinin aşılması durumunda başvuru 

önceliğine göre kabul sağlanacak, başvuru yaptığı halde kontenjan dışı kalan sporculara 

bildirim yapılacak ve web sitesi üzerinden kontenjanın dolduğu duyurulacaktır. Duyuru 

yapıldıktan sonra gönderilecek başvurular veya doğrudan yarışmaya katılım kabul 

edilmeyecektir.  

http://www.taf.gov.tr/
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5.7. Bölgesel lig yarışmalarında başvuru yaptığı halde mazeret belirtmeksizin ve bilgi vermeksizin 

yarışmaya katılmayan ve bilgi vermeksizin yarışmayı terk eden sporculara yukarıda belirtilen 

cezalar uygulanacaktır. (Bknz. Madde. 4.9) 

6. Yurt Dışı Yarışmalar  

6.1. 2023 yılında yurt dışında yapılacak olan şampiyonalar ve gençlerin katılacağı yarışmalara 

(Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları ) Türkiye sıralama listesine göre, Yurt dışı 

baraj puanına ulaşmış sporcularımız katılım sağlayabileceklerdir.  

6.2. Uluslararası yarışmalardan önce yurtiçinde ve  yurtdışında  milli takım kampları yapılacaktır.  

MİLLİ TAKIM 

7. Milli Takım Esasları 

7.1. Milli takım sporcularının seçiminde, baraj puan sınırını da içeren Türkiye Sıralaması 

tablosunun ilgili Yurt Dışı yarışmanın son başvuru tarihi öncesindeki güncel hali esas 

alınacaktır. Her kategoride ilk 5 sırada yer alan ve baraj puana ulaşan sporcular Milli Takım 

Aday Kadrosunu oluşturur. 4 yarışmanın en iyi 3 yarışma sonucu puan eşitliği durumunda 

öncelikle 4’üncü yarışma puanına bakılacaktır. Puan eşitliği devam eder ise eşitlik bozulana 

kadar geriye doğru, sporcuların birlikte yarışmış oldukları son yarışma puanlarına bakılır. 

Milli Takım asıl kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. 

7.2. 2024 olimpiyat kotalarına dünya sıralamasından puan veren yarışmalara olimpiyat 

havuzundaki sporcularımız katılacaklardır. Olimpiyat havuzu baraj puanına ulaşmış veya 

geçmiş olan sporcularımız da teknik kurul tavsiyesi ve yönetim kurulu kararı ile 

katılabilecektir. İlave sporcu olarak, yurt dışı baraj puanını geçmiş Türkiye sıralamasına göre 

sporcularımız katılabilecektir. Puan eşitliği durumunda eşitlik bozulana kadar geriye doğru, 

sporcuların birlikte yarışmış oldukları son yarışma puanlarına bakılır. 

7.3. Olimpiyat oyunlarına gidecek sporcu; belirlenen ve açıklanmış olan milli takım ve olimpiyat 

havuzu belirleme ölçütlerine göre olimpiyat yarışmaları öncesinde seçilir. Olimpiyat kotaları 

sporcu adına değil ülke adına alınır. ISSF düzenlemeleri gereğince dünya sıralaması 

üzerinden verilen olimpiyat kotası sporcuya aittir. (ISSF in 2024 olimpiyat kotaları için aldığı 

karara göre yeniden değerlendirme yapılacaktır) 

7.4. Bir yurt dışı yarışmaya, kategorilerden herhangi birinde takım olarak katılım sağlanabilmesi 

için milli takıma ilave sporcu alınması gerektiğinde Teknik Kurul tavsiyesi ve Yönetim 

Kurulu kararı ile, sadece baraj puan göz ardı edilerek ve Türkiye Sıralamasına bağlı kalınarak 

milli takıma sporcu çağırılabilecektir. 

7.5. Milli takımlarda, büyükler barajına ulaşan ve Türkiye Sıralamasındaki konumu uygun olan 

genç sporcular teknik kurul tavsiyesi ve yönetim kurulu kararı ile büyükler kategorisinde 

değerlendirilebilecektir. Ayrıca önceki sezon gençler kategorisinde yarışmış, önümüzdeki 

sezon büyükler kategorisinde yarışacak olan sporcuların son Türkiye sıralaması tablosunda 

gençler kategorisinde görünen puan ve konumları büyükler milli takım değerlendirmesi için 

korunur, geçerlidir. İlaveten uluslararası yarışmalarda olimpiyat kotası kazanmak amaçlarıyla 

büyükler kategorisinde yarıştırılan genç sporcuların yarışma puanları, sporcunun Türkiye 

Sıralaması tablosundaki satırına işlenir. 

7.6. Milli takım kadrosuna alınan KKTC ve yurt dışı ikametgahlı sporcuların, Federasyonumuz 

tarafından farklı bir program belirlenmemiş ise, kafilenin yurt dışına hareket saa tinden en az 

48 saat önce tüm evrak ve teçhizatları ile birlikte Türkiye'ye giriş yapmış olmaları 

gerekmektedir. Herhangi bir sebeple kafileye katılım sorunu yaşanması durumunda tüm 

sorumluluk sporcuya ait olup, hakkında sonraki yarışmalar için milli takımdan men de dahil 

cezai işlemler uygulanması, ilgili yurt dışı yarışmaya katılımı için kendisi adına yapılan 

masrafların ve ISSF tarafından Federasyonumuza uygulanan cezanın kendisinden tazmini 

yollarına gidilecektir. 

http://www.taf.gov.tr/
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7.7. Milli takım Aday Kadrosunun belirlenmesinde milli takım baraj puanları esas alınacaktır. 

(Mali yıl içindeki bütçe durumuna göre baraj puanlarını geçenler arasından kesin kadro 

Yönetim Kurulu tarafından puan sıralamasına göre belirlenecektir.)  

 

8. TÜRKİYE SIRALAMASI  

8.1. Türkiye sıralaması; tüm sporcuların, son 4 yarışmanın en iyi 3 yarışma sonuçları ile yer 

alacakları, Baraj puanlar ile birlikte milli takım ve olimpiyat havuzu kadrolarının 

belirlenmesine de esas teşkil edecek, güncel ve şeffaf genel durum tablosudur.  

8.2. 2022 sezonu sonunda oluşan Türkiye Sıralaması tablosu ile 2023 sezonuna başlanacak, 

faaliyet programındaki Bahar Kupası, Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Zafer 

Kupası, yarışmalarından, sonuçlanan her yarışmanın puanı 4 sütunlu sıralama tablosuna 

eklenecek, tabloya eklenen her yarışma sütunu ile birlikte en eski yarışma sütunu tablodan 

silinecektir. Böylelikle sürekli olarak, atılmış olan son 4 yarışmanın en iyi 3 yarışma 

puanlarına göre güncel sıralama oluşacaktır. 

 

8.3. Türkiye sıralamasına puan veren yukarıdaki yarışmalara katılım zorunludur. Son 4 yarışma 

içindeki herhangi bir yarışma puanı eksik olan sporcu, sıralama ve baraj puan kaidelerine 

uymayan bir ortalama veya sıralama hesabıyla hak iddia edemez. Yönetim Kurulu, hayati bir 

konu olmadıkça mazeret beyanlarını kabul etmeyeceğini işbu genelge ile açıkça ifade 

etmiştir. Yönetim kurulunca kabul edilmiş hayati bir mazereti olması durumunda, sporcunun 

eksik yarışma puanı, güncel Türkiye Sıralaması tablosunda görünen yarışma puanlarından en 

düşük olan ile tamamlanır. 

8.4. Yurt içi yarışma ile çakışan bir yurt dışı yarışması olması durumunda, Türkiye Sıralaması 

tablosuna sporcunun diğer müsabakalarda attığı puanların ortalaması değil, o tarihte katılmış 

olduğu yurt dışı yarışma puanı işlenir. Yurt dışı yarışmadan veya yarışma kampından 7 gün 

önce veya 7 gün sonra olan yurt içi yarışmalar çakışan yarışma olarak kabul edilir. Bu 

çakışma süreci içerisinde olmasına rağmen, sporcu yurt içi yarışmaya katılmayı tercih ederse, 

puanı Türkiye Sıralamasına işlenir. 

 

9. TÜRKİYE SIRALAMASI BAZLI BARAJ PUANLAR  

Tablo 1: Milli Takım baraj puanları ve Olimpiyat Havuzu baraj puanları Tablosu 

MİLLİ TAKIM BARAJ PUANLARI OLİMPİYAT HAVUZU BARAJ PUANLARI 

TRAP/SKEET BÜYÜK ERKEK 115/116 TRAP/SKEET ERKEK 118/119 

TRAP/SKEET BÜYÜK KADIN 108/109 TRAP/SKEET KADIN 111/112 

TRAP/SKEET GENÇ ERKEK 107/108 
 

TRAP/SKEET GENÇ KADIN 100/101 

9.1. Güncel Türkiye sıralama tablosunda yer alan yarışmalarda sporcularımızın en az 1 kere baraj 

puanlarına ulaşması gerekmektedir.  

9.2. Olimpiyat Havuzu baraj puanları her yıl birer puan arttırılacaktır. 

 

10. Milli Takım Aday Kadro Sporcuları Mazeret Beyanları  

10.1. Milli takım aday kadro sporcuları, Milli Takım antrenörlerinin nezaretinde yapılacak 

çalışmalara ve hazırlık kamplarına katılmak zorundadır. Ancak geçerli mazeretleri Yönetim 

Kurulunca kabul edilen sporculara izin verilebilir. Bunun için müracaatların zamanında ve 

yazılı olarak yapılması ve yazılı cevap alınması gerekmektedir.  
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10.2. Mazeret beyanları ve mazeretin ortadan kalkması gibi durumlar doğrudan ve acilen 

Teknik Kurula bildirilmelidir. Bu kurallara uymayan sporcular aday kadrodan ihraç 

edilecektir. 

 

11. Milli Takım Aday Kadro Sporcularına Malzeme Tahsisi ve Yerel Antrenörler  

11.1. Aday kadro sporcularının yerel çalışmaları ve kamp çalışmaları için gerekli plak ve 

fişek tahsisatı Teknik Kurulun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yapılacaktır.  

11.2. Tüm aday kadro sporcuları yerel çalıştırıcılarını bildirmek durumundadır. Aday kadro 

sporcuları yerel çalışmalarını belirttikleri antrenörler ile yaparlar. Milli Takım kamplarında 

yerel antrenörler, Milli Takım antrenörleri idaresinde yardımcı olarak bulunabilirler. Ye rel 

antrenörler, sporcularına ait her türlü bilgiyi Milli Takım antrenörlerine rapor edeceklerdir.  

11.3. Yerel antrenörleri olmayan sporcular, çalışmalarını Milli Takım antrenörleri tarafından 

kendilerine verilen programa göre yapacaklardır. 
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