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Atıcılık Türkiye Şampiyonası
24-26 Mayıs 2019 Ankara
Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atış Poligonu- Eryaman (TOHM)
Göksu Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Cad. No:5 06820 Etimesgut/Ankara
Büyük Erkekler : Havalı Tüfek – Havalı Tabanca – 50m Tabanca
Genç Erkekler : Havalı Tüfek – Havalı Tabanca
Büyük Kadınlar : Havalı Tüfek – Havalı Tabanca – 25m Tabanca
Genç Kadınlar : Havalı Tüfek – Havalı Tabanca
Büyükler :1998, 1997,1996,… ve daha büyük doğumlu sporcular katılabilir.
Gençler: 1999, 2000, 2001,… ve daha küçük doğumlu sporcular katılabilirler.
1- Branş Sorumlusu
2- Branş Başhakemi
3- Branş Teknik Delegesi
24 Mayıs 2019 : Ateşli Silahlar (50m ve 25m) Genel Antrenman (10:00-12:00)
: Ateşli Silahlar (50m ve 25m) Resmi Antrenman (14:00 - …)
25 Mayıs 2019 : Ateşli Silahlar Müsabaka (10:00) – Havalı Silahlar Resmi Antrenman (14:00)
26 Mayıs 2019 : Havalı Silahlar Tabanca – Tüfek Müsabakaları (10:00)
Not: Antrenman ve müsabaka saatleri katılım durumuna göre teknik toplantıda değişebilir.
Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyonumuzun resmi web sayfasında (www.tiesf.gov.tr) yer alan
kayıt formunu doldurarak en geç 20 Mayıs 2019 tarihi saat 12:00’a kadar deaf.aticilik@gmail.com
adresine mail olarak gönderecektir.

Ateşli Silahlar Teknik toplantısı 24 Mayıs 2019 saat 13:30’da, Havalı Silahlar Teknik Toplantısı ise
25 Mayıs 2019 tarihinde saat 13:30’da yapılacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM)

tarafından onaylanan liste kontrolü teknik toplantı esnasında yapılacaktır. Teknik toplantıya
her kulübü temsilen 1 idareci veya 1 çalıştırıcı katılmak zorundadır. Teknik toplantıya (geçerli mazereti
olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2019 sezonu vizeli işitme engelli sporcu lisanslarının aslı olmayan
kulüp sporcuları veya ferdi sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
1. Kulüpler, iller veya ferdi sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından onaylanan
kafile listesi ile şampiyonaya katılmak zorundadır. Aksi takdirde şampiyonaya katılamazlar.
2.Müsabaka sırasında tüm sporcular 2019 yılı vizeli işitme engelli sporcu lisansları ile birlikte nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. göstermek zorundadır.
3. Tertip komitesi tarafından sahtecilik yaptığı yönünde kanaat oluşan sporcu, antrenör, kulüp ve yöneticiler
ile ilgili gerekli araştırmalar yapılacak ve sahtecilik tespit edildiği takdirde ilgili kişiler müsabakalara
alınmayacak, ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.
4. Müsabakalarda sporcuların işitme cihazı/ koklear implantı kullanmaları yasaktır. Kullanan sporcular tespit
edildiği takdirde müsabakadan men edilecek ve hükmen yenik sayılacaktır.
5. Onaylı kafile listesinde adı olmayan, ayrıca antrenörlük belgesi ve tercümanlık belgesi olmayanlar
şampiyonada görev alamazlar.
6. Müsabakalar ile ilgili Emniyet ve Sağlık Tedbirleri, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanır.
7. Müsabakalar esnasında taşkınlık çıkartarak rakibe, hakemlere veya ekip arkadaşına yaptığı sportmenlik
dışı hareketler nedeniyle diskalifiye olan sporcular şampiyonadan men edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir.
8.SPORCULAR TABANCA, TÜFEK, MERMİ, DİABOL VE HER TÜRLÜ ATIŞ MALZEMELERİNİ
KENDİLERİ GETİRMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKTİRDE YARIŞMAYA KATILAMAZLAR.
9. Yarışmalarda takım tasnifi yapılabilmesi için en az 3 (üç) takımın başvuru yapmış olması gerekmektedir.
Kulüpler her branş ve kategoride yalnızca bir takımla tasnife girebilecektir. Takımlar aynı kulübe mensup 3
sporcudan ya da İl Müdürlüklerini temsilen aynı ilin 3 ferdi sporcusundan oluşur. Her kulüp veya İl
Müdürlüğü her branş ve kategoride birer takımla temsil edilebilir.
10. Yarışmalarda Uluslararası Atış Sporları Federasyonu (ISSF), Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
ve ICSD (Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi) yarışma kuralları ve talimatları uygulanır.
11. Yarışma sonuçları 2019 yılı Milli Takım Aday Kadrosunun tespitinde göz önüne alınacaktır.
12. Resmi antrenmanlarda ve yarışmalarda; tüm sporcular Juri/Hakem Komitesi tarafından izlenecek
ve kurallara hâkim olmadığı ya da tehlikeli silah kullandığı tespit edilen sporcular ISSF kuralları
gereğince, yarışmalara alınmayacak ya da diskalifiye edilecektir.
13. Sporcular teknik toplantıdan sonra netleşecek olan programa göre, antrenman gününde kendi branş ve
kategorileri için ayrılan yer ve sürede antrenman yapacaktır.
14. Bu yarışma bülteninde yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi federasyonca
görevlendirilmiş olan Şampiyona tertip komitesine aittir.

Kulüpler itirazlarını final bitiminden sonra en geç 10 dk. içinde 250 TL. itiraz bedelini federasyona
(banka yolu ile veya ilgili mutemede) yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli
federasyon görevlisine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret
ilgili kulübe iade edilecektir. Aksi halde ücret federasyona gelir olarak kaydedilecektir.
Şampiyona sonunda kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara madalya, takım tasnifinde dereceye
giren kulüplere ise kupa verilecektir.

Mali Bilgiler
(Harcırah Bilgileri)

1- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve
kategorilerinde ilk 8 sırayı, almak koşulu ile 1-4 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin yalnızca 1
antrenörüne veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve
kategorilerinde ilk 8 sırayı almak koşulu ile 5-9 sporcu arasında katılan illerin veya kulüplerin yalnızca 2
antrenör veya 1 antrenör- 1 idarecisine ödeme yapılır.
3- GSİM tarafından onaylanan katılım listesinde yer almak, müsabakalara katılıp tamamlamak ve
kategorilerinde ilk 8 sırayı almak koşulu ile 10 ve daha fazla sporcu ile katılan illerin veya kulüplerin
yalnızca 2 antrenör ve 1 idarecisine ödeme yapılır.
4-Şampiyonaya katılım şartları ve Teknik bilgiler kısmında 14.maddede belirtilen durumlardan dolayı
şampiyonadan diskalifiye edilen sporcu, antrenör, idareci veya tercümanların harcırahları kesinlikle
ödenmeyecektir.
5-Müsabakaları tamamlamak koşulu ile kategorilerinde ilk 8 sırayı alan sporculara harcırah ödemeleri
yapılır.
6- Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Bağlı bulundukları
Kulüplerin imkânları ölçüsünde ödenebilir.

Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.

Yakup Ümit KİHTİR
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı

