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TOHM SPORCU KRİTERLERİ VE GİRİŞ İŞLEMLERİ 

(26.08.2022) 

 

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM) 2022-2023 dönemi için yeni sporcu alımları yapılacaktır. Bu 
kapsamda, TOHM bünyesinde yer alan sporcularımızın da performans ve gelişim değerlendirmeleri 

yapılacaktır. 

 

• 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. 

• 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. 

Plak Atışlarında; 2021-2022 sezonu seçme dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve Türkiye Sıralaması 

listesine puan veren yarışmalarda en iyi iki (2) müsabaka puanının ortalaması, 

• Havalı Silah branşında, aşağıda belirtilen müsabakalardaki en iyi iki (2) müsabaka ortalaması 
ile bulunduğu yaş için geçerli TOHM seçim kriterlerini karşılayan sporcular, 

• Ateşli Silah branşı için 2022 yılı içerisinde yapılan iki müsabakanın birinde TOHM seçim kriterini 
karşılayan sporcular başvuru yapabilecektir. 

 Havalı Silahlar TOHM Seçim ve Değerlendirme Müsabakaları 

1 - Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası / 02-07 Kasım 2021 / Mersin 

2 - Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası / 01-06 Şubat 2022 / Mersin 

3 - Havalı Silahlar Karadeniz Kupası / 19-22 Mart 2022 / Trabzon  

4 - Havalı Silahlar Nevzat YAMAÇ 19 Mayıs Kupası / 11-15 Mayıs / Mersin 

5 - Havalı Silahlar Bülent BIÇAKÇI Zafer Kupası /22-27 Ağustos 2022/ Sakarya 

   

Ateşli Silahlar TOHM Seçim ve Değerlendirme Müsabakaları 

 1- Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası 06-12 Nisan 2022 Mersin 

 2- Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası / 20-29 Temmuz 2022 Samsun 

Sporcularımızın başvuru dilekçelerini en geç 05 Eylül 2022 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 ve hangi disiplinde 
(gündüzlü/yatılı) girmek istediklerini belirtmeleri ve imzalamaları gerekmektedir. Örnek Dilekçeye 
Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

•  İlan tarihleri dışında başvuruda bulunan sporcularımızın dilekçelerini yenilemeleri 
gerekmektedir. 

https://www.taf.gov.tr/content/upload/tohm/2022/dilekce.pdf
https://www.taf.gov.tr/content/upload/tohm/2022/dilekce.pdf


•  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 2022 yılı federasyon 
yarışmalarındaki performansları incelenerek, TOHM Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınacak 
karar sonrasında giriş yapacak ve merkezlerle ilişiği kesilecek sporcuların isimleri belirlenecektir. 

 


