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Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ISSF, ESC, FACE, FPBYY kuralları uyarınca yurt içinde
düzenlenecek yarışmalarda uygulanacak kuralları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün atıcılık avcılık ve
paintball yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüpler, yönetici, antrenör, sporcuları ve
gözlemcileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve
25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 15.05.2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Talimat’ta geçen;
a) ESC
: Avrupa Atıcılık Konfederasyonunu,
b)Genel Müdürlük
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
c)Genel Müdür
: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
ç)ISSF
: Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu,
d)FACE
: Uluslararası Avcılık Kuruluşunu
e)FPBYY
: Federasyon Paintball Yarışma Talimatını
f)Federasyon
: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu,
g)Federasyon Başkanı : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu başkanını,
ğ)İl Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
h)İl Müdürü
: Gençlik ve Spor İl Müdürünü
ı)İl Temsilcisi
: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisini,
i)Jüri
:Müsabakalardaki Anlaşmazlıkları Çözen Kurul
j)M.H.K.
: Merkez Hakem Kurulunu,
k)Gözlemci
: Müsabakalardaki Gözlemci
ifade eder
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma Takvimi
Madde 5- (1) Federasyonun yarışma takvimi, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır.
Yarışmalara Katılma:
Madde 6- (1) Yarışmalara, Federasyonca tescili yapılmış kulüp sporcuları veya ferdi lisanslı
sporcular katılabilirler.
Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar
Madde 7- (1) a) Yarışmalara katılacak sporcularda kategorilerinin yaş sınırları içinde
Fedrerasyonca verilen lisanslı ve lisanslarının o yıl için vize edilmiş olmaları şartı aranır.
b) Yarışmalar öncesi, federasyonca belirtilen süre içinde, müsabakaya katılacak sporcuların
G.S.İ.Müdürlüğü onaylı katılım listelerini federasyona, bildirmeleri gerekir.
c) Yarışma öncesi, yapılacak teknik toplantıya, G.S.İ.M lerinden alınmış katılım belgesi ile
birlikte lisanslar ibraz edilir.
ç) Teknik toplantıya bu belgeleri getirmeyen sporcular yarışmaya katılamazlar.
d) Tedbirli veya cezalı olmamak
e) Sezon içinde kendi kulübünden veya ilinden başka bir yerin lisansı ile yarışılmaz.
(Sporcu, askerlik görevi nedeniyle, askeri güç kulüplerinden lisans çıkarıp, yarışmalara
katılabilirler. Ancak terhislerini takiben eski kulüplerine dönerler)
f)Lisan sahibi sporcular istedikleri branşta yarışabilirler. Ancak, bir müsabaka içinde tek
branşta yarışabilirler.
Madde 8- (1) Tescil ve Vize Şartı:
Her kategoride yarışmalara katılabilmek için Lisans Tescil, Vize ve transfer talimatına uygun lisans
sahibi olmak şartı aranır.
Yarışma Çeşitleri
Madde 9- (1) Atıcılık yarışmaları resmi, özel ve uluslararası olmak üzere üç çeşittir.
a) Resmi Yarışmalar.
Genel Müdürlük, Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu
yarışmalara katılan sporcularda lisans aranır.
b) Özel Yarışmalar
Federasyon ve GSİM nün dışındaki kuruluşların düzenlediği yarışmalardır. İllerde yapılacak özel
yarışmalar için il müdürlüklerinden, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için
Federasyondan izin almak gerekir.
c) Uluslararası yarışmalarda, Federasyonca ismen belirlenen sporcular yarışırlar.
Yarışma Branşları
Madde 10- (1) Yarışmalar, aşağıdaki branş ve usullerde yapılır.
A- Yivli Silahlar:Havalı-Ateşli
1- Büyük Erkekler Tüfek: Küçük Çap
a- 300 mt 3 pozisyon: 3x40 atış. Yat-Ayak-Çök(Büyük Çap)
b- 300 mt yatarak atış: 60 atış(Büyük Çap)
c- 300 mt standart tüfek: 3x20 atış. Yat-Ayak-Çök(Büyük Çap)
d- 50 mt 3 pozisyon: 3x40 atış. Yat-Ayak-Çök(Küçük Çap)
e- 50 mt yatarak atış. 60 atış(Küçük Çap)
f- 10 mt havalı: 60 atış(Ayak)
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2- Genç Erkekler Tüfek:
a- 50 mt 3 pozisyon: 3x40 atış. Yat-Ayak-Çök(Küçük Çap)
b- 50 mt yatarak : 60 atış(Küçük Çap)
c- 10 mt havalı : 60 atış ayakta.
3- Büyük Bayanlar Tüfek:
a- 300 mt 3 pozisyon:3x20 atış. Yat-Ayak-Çök(Büyük Çap)
b- 300 mt: 60 atış yatarak.(Büyük Çap)
c- 50 mt 3 pozisyon (22 cal): 3x20 atış. Yat-Ayak-Çök(Küçük Çap)
d- 50 mt (22 cal): 60 atış yatarak.(Küçük Çap)
e- 10 mt havalı: 40 atış ayak.
f- 10 mt hareketli hedef:
4- Genç Bayanlar Tüfek:
a- 50 mt3 pozisyon (22 Cal): 3x20 atış. Yat-Ayak-Çök(Küçük Çap)
b- 50 mt: 60 atış yatarak.Küçük Çap)
c- 10 mt havalı: 40 atış ayak.
d- 10 mthareketli hedef: 20 yavaş+20 çabuk atış.
e- 10 mt karışık hedef: 40 atış
5- Büyük Erkekler Tabanca:
a- 50 mt serbest tabanca: 60 atış(Küçük Çap)
b- 25 mt rapit (22 Cal): 60 atış
c- 25 mt Büyük çap(Büyük Çap): 30 yavaş+30 çabuk atış
d- 25 mt standart tabanca: 3x20 atış(Küçük Çap)
e- 10 mt havalı tabanca: 60 atış
6- Genç Erkekler Tabanca:
a- 50 mt. (22 Cal.): 60 atış
b- 25 mt. Rapit: 60 atış
c- 25 mt. Merkezi ateşlemeli(Büyük Çap): 30 yavaş+30 çabuk atış
d- 25 mt. Standart:3x20 atış
e- 10 mt. Havalı (4,5 mm): 60 atış
7- Büyük Bayanlar Tabanca:
a- 25 mt. (22 Cal): 30 yavaş+ 30 çabuk atış
b- 10 mt. Havalı. 40 atış
8- Genç Bayanlar Tabanca:
a- 25 mt. (22 Cal): 30 yavaş + 30 çabuk atış
b- 10 mt. Havalı. 40 atış
B- Yivsiz Silahlar:
1- Trap: Büyük ve Genç Erkekler : 125 plak
Büyük ve Genç Bayanlar: 75 plak
2- Double Trap: Büyük ve Genç Erkekler: 150 plak
Büyük ve Genç Bayanlar: 140 plak
3-Automatic Trap: Büyük ve Genç Erkekler:
Büyük ve Genç Bayanlar:
4- Skeet: Büyük ve Genç Erkekler: 125 plak
Büyük ve Genç Bayanlar: 75 plak
5- 50 mt. Hareketli Hedef: Büyük ve Genç Erkekler
30 yavaş + 30 çabuk atış
Büyük ve Genç Bayanlar:
6- 50 mt. Karışık hareketli hedef: Büyük ve Genç erkekler.
40 atış
Büyük ve Genç Bayanlar.
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İzne Tabi Yarışmalar
Madde 11- (1) İllerde, iller arası ve yabancılarla yapılacak ikili yarışmalar Federasyonun
teklifi, Genel Müdürlük onayı ile yapılır.
Yaş Kategorileri
Madde 12 – (1) Atıcılık sporunda yarışan erkek ve bayanlar aşağıdaki yaş kategorilerine
ayrılır.
a) (shotgun);Yivsiz Silahlar:
1) Gençler : 16-21 yaş arası,
2) Büyükler : 21 yaş ve sonrası,
b) Yivli Silahlar:
1) Yıldızlar : 12-16 yaş arası,
2) Gençler : 16-21 yaş arası,
3) Büyükler : 21 yaş ve sonrası,
c- Paintball:
50 m. Ateşli tabanca yarışmalarında yıldızlar kategorisinde yarışma yoktur.
Yaş tayininde 31 Aralık tarihi esas alınarak doğum yılı hesabı yapılır.
İsteyen genç erkek ve genç bayan yarışmacılar, önceden yazılı olarak başvurmak kaydıyla bir üst
kategoride yarışabilir, bir sonraki yarışmada asıl kategorisine dönebilir.
Tertip Kurulları
Madde 13- (1) Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için, yarışma tertip kurulu
Federasyonca görevlendirilecek olup, başkan yardımcısı o ilin atıcılık il temsilcisidir. Kurulda juri
başkanı, baş hakem, sekreter ve poligon sorumlusu ve illerden gelenleri temsilen bir üye bulunur.
(2)Federasyon yetkilisinin bulunmadığı yarışmalarda, tertip kurulu başkanlığını o ilin il temsilcisi
yapar.
Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 14- (1) Yarışma tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Federasyon tarafından gönderilen yarışma programını uygulamak.
b) Hava şartları, teknik arızalar ile yarışmacı sayısının Federasyondan gönderilen programın
uygulanmasına engel olduğu takdirde, Jüri ve baş hakem ile birlikte programda değişiklik yapmak.
c) İllerden gelen isim listesine göre başhakem veya başhakemin görevlendirdiği bir hakem ile lisans
kontrolü yapmak.
ç) Yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak
ve yarışmalardan 1 gün önce kuraları çekmek ve kuralara göre hazırlanan listeleri aynı gün saat
18.00'e kadar ilan etmek. Kuralar çekilirken lisansı ibraz etmeyen sporcu kuraya dahil edilmez.
Kuraya dahil edilmeyen sporcu yarışmaya katılamaz. Ancak, illerden gelen katılım listelerinde ismi
bulunan ve teknik toplantıya geçerli bir nedenle lisansını ibraz edemeyen sporcu, yarışmasının son
serisinden önce lisansını, baş hakem, jüri, tertip kuruluna ibraz ettiğinde yarışmaya katılabilir. Aksi
halde skorları, skor cetveline geçirilmez. Sporcu tasnif dışı kalır.
d) Yapılan itirazları değerlendirmek.
e) Yarışma öncesi, sekreterlikçe ilan edilen seriler, sporcu isim listeleri, takım kadrolarındaki,
hatalar, müsabaka sonuna kadar yapılabilecek itirazları tertip kurulu değerlendirilir, hata varsa
düzeltilir.
İl Tertip Kurulunun Kuruluşu
Madde 15- (1) İl müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar için il temsilcilerine yardımcı
olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar Atıcılıkta faaliyet
gösteren kulüplerin temsilcilerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda Atıcılık
faaliyeti
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gösteren kulüp yoksa, eksik kalan üyeler, İl Müdürlüklerince Atıcılıktan anlayanlar arasından
tamamlanarak kurul teşekkül eder. Kurul Başkanı İl temsilcisidir.
İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16- (1) İl Tertip Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir
a) Federasyon faaliyet programına paralel olarak yıllık faaliyet programını hazırlamak.
b) Yarışma yapılacak poligonları, Federasyon imkanları ile hazır hale getirmek.
c) Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzeme araç ve teçhizatı Federasyon kanalı ile
temin etmek ve kurularını çekmek.
ç) Yarışma programını düzenlemek.
d) Sporcu isim cetvellerini hazırlamak, lisanslarını başhakem veya görevlendirdiği bir
hakem tarafından kontrol etmek ve kurallarını çekmek.
e) Zorlayıcı sebepler yüzünden yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları, başlamadan tehir
etmek.
f) Hakem Kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi, hakemleri belirler.
g) Federasyonca, il temsilciliğince verilecek diğer görevleri yapma
Birleşen ve İsim Değiştiren Kulüpler
Madde 17- (1) Birleşen ve isimlerini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşmek veya isim
değişikliği yapmak suretiyle meydana gelen yeni kulübün tescili ile bu kulübün sporcusu olurlar.
Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi
Madde 18- (1) Yarışmalar, belirtilen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak, zorlayıcı
sebepler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi başlangıçta tertip kuruluna, yarışma süresi
içerisinde ise başhakeme ve jüriye aittir. Ertelenen yarışmalar, tertip kurulunun tespit edeceği yer ve
zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya yarışma yerinin
değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
Takım Kadroları
Madde 19- (1) (a) İl idarecileri, kuralar çekilmeden önce branş ve kategorilerine göre
takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır. Takımlar üç sporcudan oluşur.
b) Kulüp lisanslı sporcular, kendi takımları için yarışırlar. Değişik takım lisanslı sporcular
ile ferdi lisanslı sporcular karma takım çıkaramazlar.
c) İller arası takım yarışmalarında, ferdi lisanslı il atıcıları takım oluşturur.
Yarışma Süreleri
Madde 20- (1) Federasyonca düzenlenen yarışmalarla ilgili olarak,İ.S.S.F in, her branş için
ayrı, ayrı belirlediği yarışma süreleri uygulanır.
Uzatmalar
Madde 21- (1) Zorlayıcı sebepler yüzünden süresi içinde tamamlanamayacağı anlaşılan
yarışmalarda, yarışma başhakemi, jüri heyeti ve tertip kurulunun ortak görüşüyle uzatmalar
yapılabilir.
Neticelerin İlanı
Madde 22 (1) Federasyonca düzenlenen ve İSSF kurallarının uygulandığı yarışmaların
neticeleri başhakem raporuna dayanılarak Federasyonca, illerde yapılan yarışmaların neticeleri il
müdürlüklerince ilan edilir. İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmaların neticeleri, 10 iş günü
içerisinde Federasyona bildirilir.
Hükmen Yenik Sayılma
Madde 23- (1) Uluslararası atış kurallarına göre yapılan yarışmalarda, belirtilen kural ve
esaslara uymayan sporcu diskalifiye edilir ve takımlar hükmen yenik sayılır.
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Hakemler, Temsilciler, Gözlemciler, Jüri Üyeleri
Madde 24- (1) Yurtiçinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası bütün yarışmalarda görev
alacak Jüri, başhakem, hakemler, sekreter tayini; Merkez Hakem Kurulunca yapılır. Gözlemciler
Federasyonca en az ulusal hakem derecesinde olan hakemlerden atanır. İllerin düzenleyecekleri özel
ve resmi yarışmaların başhakem ve hakemlerin tayini ise il hakem kurulunca ile yapılır.
Sporcu Kıyafetleri
Madde 25-(1) Federasyonca ve illerce düzenlenecek yarışmalara katılacak olan sporcuların
kıyafetleri branşlara göre Uluslararası Atış Birliğinin belirlediği nitelikte olacaktır.
a) Atıcılar kolsuz tişört ve gömlek giyemezler,
b) Diz üstünden 15 cm yukarıda şort giyemezler.
c) Plak atışlarında kırılmaz gözlük, kulaklık giymek ve şapka takmak zorunludur.
d) Atış yelek ve şapkalarında, sponsor firmalar hariç, reklam mahiyetinde yazı, amblem
bulunduramazlar.
Madde 26 – (1) Yarışmaları yönetecek hakemler; yarışmaların yapıldığı ilde resmi
antrenman günü olarak ilan edilen günde, antrenmanların başlamasından bir saat önce poligonda
gerekli kontrolleri yapmak üzere hazır bulunacaklardır. Branş ve poligon sayılarına göre
yarışmalarda görev yapacak hakem sayıları aşağıda belirtilmiştir.
a) Trap skeet:
l) Tekli poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, 1 başhakem, l sekreter hakemi ve 5 saha
hakemi olmak üzere toplam 10 hakem,
2) İkili poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi ve 10
saha hakemi olmak üzere toplam 15 hakem,
3) Üçlü poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi ve 18
saha hakemi olmak üzere toplam 20 hakem,
4) Dörtlü poligonda; 1 jüri başkanı, 3 jüri üyesi, 1 baş hakem, 2 sekreter,20 saha hakemi
olmak üzere toplam, 27 hakem bulunur.
c) 30 atış yollu havalı silahlar poligonunda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, 2
değerlendirme hakemi, l stand sorumlusu, 15 stand hakemi ve 3 tasnif hakemi olmak üzere toplam
25 hakem,
ç) 20 atış yollu küçük çap silahlar poligonunda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, 2
değerlendirme hakemi, 3 çukur hakemi, 10 stand hakemi, l stand sorumlusu ve 3 tasnif hakemi
olmak üzere toplam 23 hakem, görev yapacaktır
Madde 27-(1) Federasyonca düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde
eden başarılı sporcu, antrenör ve kulüplere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül Yönetmeliği
esaslarına göre ödülleri verilir.
İtirazlar
Madde 28- (1) Atıcılık yarışmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki durumlarda itirazlar
yapılabilir.
a) Yarışmacı veya takım kaptanının, kendisi veya takımı ile ilgili olarak verilen bir kararı
uygun bulmadığı durumlarda.
b) Yarışmacı veya takım kaptanının, yapılan atışın sonucunun yanlış olarak kayıt edildiğini
iddia etmesi halinde,
c) Yarışmacının, diğer yarışmacılar, görevliler, seyirciler, fotoğrafçılar veya gözeticiler
tarafından rahatsız edilmesi halinde,
ç) Yarışmanın bazı düzensizliklerden dolayı duraklaması ve teknik hatalar görüldüğünde,
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d) Hedeflerin yavaş değiştirilmesi ve benzeri gecikmelerde,
e) Atış zamanı ile ilgili düzensizlik hallerinde,
f) Yarışma öncesi ve yarışma devamınca, ilan edilen listelerdeki eksiklik veya yanlışlıklarda
tertip kuruluna itiraz yapılır.
Yarışmacı, atış anında fotoğraf flaşından rahatsız olduğu itirazında bulunur ve bu durum
hakemlerce de tespit edilirse atış yenilenir.
Başhakem ve hakemler, yapılan itirazları hemen değerlendirirler. Bu görevliler, yanlış karar
verildiğinde, kararlarını düzetebildikleri gibi, gerektiğinde olay hakkında karar verilmesi için tertip
kuruluna da havale edebilirler. Bu durumda baş hakem atışları geçici olarak durdurabilir.
İtiraz Şekli
Madde 29- (1) İtiraz aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Uluslararası Atış Birliği genel ve özel teknik kurallarının uygulanmadığı iddiasında
bulunan yarışmacı ve takım kaptanı itirazlarını yazılı olarak tertip kuruluna yapabilir.
b) Federasyon tarafından belirlenen itiraz ücretini, tertip kuruluna yatırıldıktan sonra, tertip
kurulu konuyu inceler. Kural hataları ile ilgili konuları jüri kuruluna havale eder. İtirazcı, haklı
olduğu takdirde yatırdığı para iade edilir. Aksi halde, yatırılan para Atıcılık ve Avcılık
Fedrerasyonu hesabına gelir kaydedilir. İtirazları jüri değerlendirir. Jüri kararları kesindir. Temyiz
edilemez.
c) Yarışma sırasında engellenen veya rahatsız edilen yarışmacı, itirazını, sözlü olarak, stand
hakemine, başhakeme veya jüriye yapabilir.
ç) Sonuçlar ile ilgili bütün itirazlar, kesin sonuçların ilanından 20 dakika sonrasına kadar
yapılabilir. Kesin sonuçların belirlendiği saat ile itirazın başlama ve bitiş saati skor levhasına
yazılır.
Cezalar
Madde 30- (1) Uluslararası Atış Birliğince yayınlanan atış kuralları hakkındaki genel teknik
kurulları ile ilgili ceza maddeleri aynen uygulanır. Kusurlular, gerekli görüldüğü takdirde Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği dahilinde, Ceza Kuruluna sevk edilirler.
Yarışmalar süresince, atıcı, takım görevlisi veya antrenörler tarafından yapılacak her türlü kural
ihlali durumunda; Federasyon tarafından uygulanması zorunlu olan ve Uluslararası Atış Sporları
Federasyonu Kural kitapçığında yer alan "sarı, yeşil ve kırmızı kart uygulamaları", kitapçığın
genel kurallar bölümünün 10.9.0 maddesi ile açıklanan hükümler çerçevesinde uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sporcularla İlgili Diğer Hususlar
Madde 31- (1) Yabancı uyruklu olup, en az bir yıl geçerli ikamet tezkeresi bulunan ve bağlı
olduğu kulübün iznini belgelemek suretiyle, sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran
sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda
bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer
aldıkları tespit edilirse lisansı iptal edilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu sporcular Türkiye Şampiyonasına ve Milli Takım
seçmelerine katılamazlar.
Yurtdışından Gelecek Sporcular
Madde 32- (1) Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular ülkemizde organize
edilecek Atıcılık yarışmalarına ve Milli Takım Seçmelerine katılabilirler. Ancak, bu sporcuların
yurtdışında bulunduğu ülkenin federasyonu veya kuruluşun izin belgesinin yanında,
Federasyonumuzun, lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.
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Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular
Madde 33- (1) Atıcılık sporunu yapan sporcular Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni
yapabilir. Ancak, sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.
Rekor ve Yeni Türkiye Rekoru
Madde 34- (1) Uluslararası Atış Birliğince belirlenen, değiştirilen veya yeniden alınan karar
ve kurallar doğrultusunda federasyonca düzenlenen veya federasyonca onaylanmış yarışmalarda ilk
defa atılan puanların en iyileridir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 35- (1) Bu Talimatta yer almayan konularda, Uluslararası Atış Birliğince
yayınlanan kurallar ve federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.
Değişiklik
Madde 36- (1) Uluslararası Atış Birliğince yapılacak olan değişiklikler Talimatına aynen
yansıtılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 37- (1) 28/8/1989 tarih ve 20266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıcılık ve
Avcılık Yarışma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 38- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39- (1) Bu talimatı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Yürütür.

