PLAK ATIŞLARI VE HAVALI - ATEŞLİ SİLAHLAR
TOHM KRİTERLERİ - 09.08.2021
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM) 2021-2022 dönemi için yeni sporcu
alımları yapılacaktır. Bu kapsamda, TOHM bünyesinde yer alan sporcularımızın da
performans ve gelişim değerlendirmeleri yapılacaktır.
1) TOHM baraj puanları yaşa bağlı ve önceki dönemden farklı olarak ortalama puan
hesabıyla, aşağıdaki tablolarda görüldüğü şekilde düzenlenmiştir. Seçmeler bu
ölçütlere göre yapılacaktır. Tek yarışma puanı ile seçme ölçütü kaldırılmıştır. Ateşli
silahlarda 2 yarışma düzenlenebildiği için tek yarışma puanı ile alım yapılacaktır.
2) TOHM'a girmiş olan bir sporcu bir yıllık TOHM çalışması sonunda bulunduğu yaş
için geçerli devamlılık baraj puanını yakalaması durumunda TOHM'a devam
edebilecek, aksi halde TOHM'dan çıkartılacaktır.
3) 13 yaş olarak belirlenen puanlar; 13 yaşında iken yarışmalarda elde ettikleri puanlar
ile TOHM başvuru tarihinde 14 yaşından gün almış olanlar içindir. TOHM
Yönetmeliği gereği 14 yaşından gün almış olanlar gündüzlü, 15 yaşından gün almış
olanlar gündüzlü/yatılı giriş başvurusu yapabilir. Ateşli Silahlar disiplininde ise; 15
yaş sınırı vardır.
Yaşla ilgili olası tereddütleri açıklığa kavuşturmak adına kritik yaş grupları ile ilgili
örnekli açıklama aşağıda verilmiştir;
• 13 yaş baraj puanlarını tutturan sporcular yeni TOHM dönemi başlangıcında 14
yaşlarından gün almış olmak kaydıyla gündüzlü kayıt başvurusu yapabilirler.
Örnek: 2020 Ağustos - 2021 Ağustos aralığındaki yarışmalarda 13 yaş baraj puanını tutturan
2008 Ocak-Ağustos arası doğumlu sporcular 2021 Ağustos dönemi için başvuru yapabilirler.
14 yaş baraj puanlarını tutturan sporcular, yeni TOHM dönemi başlangıcında 15
yaşlarından gün almış olmak kaydıyla gündüzlü veya yatılı kayıt başvurusu yapabilirler.
Örnek: 2020 Ağustos -2021 Ağustos aralığındaki yarışmalarda 14 yaş baraj puanını tutturan
2007 Ocak-Ağustos arası doğumlu sporcular 2021 Ağustos dönemi için başvuru yapabilirler.
4) Başvurular, 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençler Milli
Takım Seçme müsabakaları ile 13-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan
Plak atışları Zafer Kupası müsabakalarının tamamlanmasını müteakip;
a) Plak Atışlarında; 2020-2021 sezonu seçme dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve
Türkiye Sıralaması listesine puan veren yarışmalarda en iyi iki (2) müsabaka puanının
ortalaması,
b) Havalı Silah branşlarında; 2021 yılı içinde faaliyet takvimi içerisinde TOHM Seçim ve
Test müsabakası olarak duyurulmuş olan müsabakalardaki en iyi iki (2) müsabaka ortalaması
ile bulunduğu yaş için geçerli TOHM seçim kriterlerini karşılayan sporcular tarafından
yapılacaktır.
c) Ateşli Silah branşı için 2021 yılı içerisinde yapılan iki müsabakanın birinde TOHM
seçim kriterini karşılayan sporcular başvuru yapabilecektir.

5) Sporcularımızın başvuru dilekçelerini en geç 24 Ağustos 2021 tarihine kadar
Federasyonumuza faks veya e-mail yolu ile iletmeleri gerekmektedir. Sporcularımızın
başvuru dilekçelerinde; hangi yarışmalarda kaç puan ile seçme puanını geçmiş
olduklarını ve hangi merkeze, hangi statüde (gündüzlü/yatılı) girmek istediklerini
belirtmeleri ve imzalamaları gerekmektedir. Örnek Dilekçeye Ulaşmak İçin
Tıklayınız.
6) İlan tarihleri dışında başvuruda bulunan sporcularımızın dilekçelerini yenilemeleri
gerekmektedir.
7) Halen proje içerisinde yer alan sporcularımızın durumlarının değerlendirilmesinde; en
yüksek 2 müsabaka puanının ortalamasının, sporcunun bulunduğu yaş için geçerli TOHM
devam kriterlerini karşılaması gerekmektedir.
Yeni başvuru yapan sporcular ile merkezlerde kayıtlı olan sporcuların 2021 yılı federasyon
yarışmalarındaki performansları incelenerek, TOHM Değerlendirme Komisyonu toplantısında
alınacak karar sonrasında giriş yapacak ve merkezlerle ilişiği kesilecek sporcuların isimleri
belirlenecektir.

