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GİRİŞ
Kurallar WFTF kuralları esas alınarak oluşturulmuştur ve topluluğumuzun partnerleri tarafından tertiplenecek ulusal
müsabakalarda uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

1.EKİPMAN
1.1. Havalı tüfekler
Herhangi bir güvenlik sıkıntısı bulunmayan ve 12 ft/lbs (16,3 Joule) enerji limitini aşmayan PCP (Pre-Charged
Pneumatic) ve Yaylı tip havalı tüfekler müsabakalarda kullanılabilir. Ayarlanabilir kundak ve hamster kullanımına
müsaade edilmektedir. Müsabaka esnasında güç ayarı yapılamaz, gerekli görülürse hakem gurubu tarafından kolay
ayar yapmaya müsaade eden silahlardaki güç ayar vidaları kuvvetli sticker yapıştırılması ve benzeri yöntemlerle
müsabaka öncesinde sabitlenebilir.

1.2. Mühimmat
.177 veya .22 kalibredeki kurşun veya kurşun alaşımlı her tür dizayna sahip pelletler kullanılabilir.

1.3. Nişangah sistemi
Lazer ile hizalama ve lazerli mesafe bulma gibi sistemleri içermeyen her türlü nişangah sistemi ve optik kullanılabilir.
Nişangahtan ayrı olarak, müsabaka öncesi ve müsabaka sırasında özellikle mesafe ölçer (Rangefinder) türü cihazlarla
hedeflerin incelenmesi yasaktır.

1.4. İzin verilen aksesuarlar









Tek parça askı kayışı (ilave kayışa müsaade edilmez)
Ayarlanabilir Buttplate
Su terazisi
Dürbün gölgeliği (Sunshade)
Scope enhancer/maximiser (Kauçuk dürbün körüğü)
Termometre
Elektronik olmayan rüzgar ölçüm aparatı (Wind indicator)
Eğim ölçer (Inclinometer)

Belirtilen ekipmanlar dışında hava koşullarını tahminleme de kullanılabilecek elektronik ekipmanların kullanımı
mümkün değildir.
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1.5. Kıyafet
Atıcı ve diğer katılımcılar için tehlike yaratmayacak her türlü kıyafet, eldiven ve ayakkabı kullanılabilir. Kıyafetlerde
kol, diz ve omuz bölgelerine binecek baskıyı azaltacak şekilde keçe veya benzeri takviyeler yapılabilir. Eldivenler bilek
ötesine uzanacak herhangi bir sabitleyici ya da destekleyici materyal içeremezler. Profesyonel atış ceketi kullanımı
serbesttir.

1.6. Oturak
Atıcı oturuyorken ölçülen oturak yüksekliği 150mm’yi geçemez. Ölçüm yerden oturağın en üst noktasına kadar
ölçülerek hesaplanacaktır. Oturak sadece oturarak ve diz çökerek yapılan atışlarda bir destek gibi kullanılabilir.

1.7. Hedefler
Metalden yapılmış, silüet formunda vurulunca düşen ve atış istasyonundan tekrar dik konuma getirilebilen hedefler
kullanılacaktır. Hedeflerin standart vuruş noktası çapları 40mm’dir. Sınırlı sayıda hedefte daraltılmış vuruş noktası
uygulaması yapılabilir (15mm veya 25mm)
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2.ATIŞ ALANI
2.1. Arazi
Ulaşımı ve imkanları elverişli olan herhangibir alan/ormanlık alan Field Target müsabakalarında kullanılabilir. Alan;
2’şer hedeften oluşan 25 kulvarı barındıran toplam 50 hedeflik parkurlardan 2 ya da 3 tanesinin hergün bir parkur
tamamlanacak şekilde sırayla koşulmasına müsaade edecek özelliklerde olmalıdır. Parkurlara mutlaka isim
verilmelidir.

2.2. Hedef yerleşimi ve numaralandırma
Hedefler atış hattında 8m ile 50m aralığındaki mesafelere yerleştirilmelidir. Hedefler mutlaka her parkur için soldan
sağa numaralandırılmalıdır. Hedefler atış istasyonuna göre daha alçak veya daha yüksek şekilde konumlandırılabilir,
ancak her tür atış pozisyonunda mutlaka atıcı tarafından tam manasıyla görülebilir şekilde olmalıdır.

2.3. Pozisyonlu atışlar
Bir parkurda toplam hedeflerin en fazla %20’si pozisyonlu atış olabilir (A ve B). 25 kulvardan oluşan 50 hedefli
parkurlarda maksimum 10 hedef yani 5 kulvar pozisyonlu olabilir. Pozisyonlu atışlar(diz çökerek ve ayakta) mümkün
olduğunca eşit oranlarda dağılmalıdır, örneğin pozisyonlu 5 kulvarın 3 kulvarı ayakta ve 2 kulvarı diz çökerek
yapılacak şekilde ayarlama yapılabilir. Pozisyonlu atışlar için maksimum mesafe 40m’dir.
Serbest Stil : A, B,C’den herhangi biri
Diz Çökerek : B
Ayakta
: A
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2.4. Vuruş noktası çapları
Bir parkurda toplam hedeflerin %25’i daraltılmış vuruş noktalı hedef olabilir. 2 hedefli kulvar sistemi sebebiyle 50
hedefli bir parkurda en fazla 12 hedefin (6 kulvarın) ya da 14 hedefin (7 kulvarın) daraltılmış vuruş noktalı hedef
olması mümkündür.
Vuruş Noktası Çapı
15mm
25mm
40mm (standart)

Serbest Stil Atış

Pozisyonlu Atış

20m’ye kadar
35m’ye kadar
50m’ye kadar

─
20m’ye kadar
40m’ye kadar

2.5. Antrenman ve sıfırlama
Müsabakadan önce, yarışmacılara enaz 1 saatlik sıfırlama/antrenman çalışması yapabilmeleri için müsabaka
parkurlarından ayrı bir alan tahsis edilmelidir. Tahsis edilen bu antrenman alanı, müsabaka alanına yakın olmalıdır.
Bu alanda 8m ila 50m aralığına kağıt hedefler yerleştirilmelidir. Antrenman alanının tüm atıcıların 1 saat içinde
sıfırlamalarını tamamlamasına olanak sağlayacak genişlikte olması gerekmektedir. Yarışmacıların basınçlı hava
ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanabilmelidir. Antrenman alanının kullanıldığı süre içerisinde bu alana
organizasyon tarafından bir sorumlu atanmalıdır. Müsabaka için geçerli olan tüm güvenlik kuralları, antrenman sahası
içinde geçerlidir.

3.GÜVENLİK
3.1. Tüm atıcılık sporlarında olduğu gibi, alandaki güvenlik son derece önemlidir.
3.2. Tüfekler hiçbir zaman ve hiçbir nedenle insanlara ve hayvanlara yöneltilmemelidir.
3.3. Atış süreci dışında, tüfekler boş ve kurulmamış olmalıdır. Dolum yapılırken tüfek namluları yere bakmalıdır.
3.4. Yarışmacılar ve hakemler dışındaki kimsenin parkurlara yaklaşmasına müsade edilmemelidir. Kulvar içine ise
sadece hakemler girebilir ve bu tip bir durum gerekli olduğunda tüm kulvarlardaki atışlar aynı anda durdurulmalıdır.

3.5. Eğer bir tüfek taşınırken çantası ya da kutusunda değilse, mutlaka namlusu yere veya havaya bakacak şekilde
taşınmalıdır ve mutlaka boş olmalıdır, mümkünse emniyet sistemi açık olmalıdır. Şarjörlü silahlarda müsabaka
süresince tekli dolum aparatı kullanılmalıdır.
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3.6. Kulvar geçişlerinde atıcılar bir önceki maddeye uymak zorundadırlar, kulvar geçişlerinde münkünse kılıf veya
çanta kullanılmalıdır. Kulvarı tamamladıktan sonra ya da ateş kes komutundan sonra namluya mermi sürülmüş ise,
tüfeğin namlusunun boşaltılması için diğer kulvara geçişten önce kulvar hakemi tarafından atış hattına doğru yere
atış yaptırılmalıdır. Ancak bu işlem sonrası diğer kulvara geçişe izin verilmelidir.

3.7. Müsabaka esnasında atış alanında, sorumlu bir yetişkin tarafından kontrol altında olmayan çocukların ve evcil
hayvanların dolaşması yasaktır.

3.8. Müsabaka esnasında atış alanında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yasaktır.
3.9. Güvenlik kurallarına uyulmaması müsabakadan ihrac edilme sebebidir.

4.YÖNETİM
4.1.

Yapılacak organizasyonla ilgili gerekli olan; yer, koordinat, tarih, format, iletişim, konaklama, kurallar, kayıt

bilgileri gibi bilgiler müsabakadan yeterli süre öncesinde mutlaka duyrulmalıdır. Ülkemizdeki ulusal çaplı Field Target
müsabakaları için bu duyuru süresi en az 1,5 ay öncesi olarak tavsiye edilmektedir.

4.2. Ulusal Field Target müsabakaları için açılabilecek kategoriler aşağıdaki gibidir;



PCP (en fazla 12 ft/lbs enerji)
Yaylı/Pistonlu (en fazla 12 ft/lbs enerji)

4.3. Ulusal Field Target müsabakaları için açılabilecek sınıflar aşağıdaki gibidir;



Büyük Erkekler
Büyük Bayanlar
Herhangibir sınıfta ödüllendirme yapılabilmesi için o sınıftan enaz 4 yarışmacının müsabaka katılımı
gereklidir.

4.4.

Takım olarak katılım için enaz 4 takım mensubu atıcı ile müsabaka iştirakı aranmaktadır. Bu sayı

yakalanamadığı takdirde bireysel katılım kabul edilir. Organizasyonda takımlar için de sıralama ve ödüllendirme
yapılacak ise, takım puanları hesaplanırken o takımın en iyi puan alan enaz 4 en fazla 8 atıcısının puanları esas alınır.
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4.5.

Aynı kulvar grubunda bulunan partner atıcılar zorunlu kalınmadıkça aynı takıma mensup atıcılardan

oluşturulmamalıdır. Kulvar gruplarının 3’er kişiden oluşturulması önerilir. Müsabakadan önce her grubun ilk atış
yapacağı kulvarlarda, o gruba mensup kişilerin skor kartları, kalem ve kronometre gibi malzemeler müsabaka
öncesinden organizasyon tarafından hazır edilmelidir.

4.6.

Acil durumlar için sağlık konusunda yetkin enaz bir sorumlunun müsabaka alanında bulundurulması

organizatörlere önerilmektedir.

4.7. Her yarışmacı kendi kişisel güvenliğinden mesuldür. Organizatörlerin yarışmacılar için kaza sigortası yaptırma
zorunluluğu yoktur.

4.8. Bu kural kitapcığının bir kopyası müsabaka süresince yönetim tarafından tüm katılımcıların kolay ulaşabileceği
şekilde müsabaka alanında da tutulmalıdır.

5. MÜSABAKA
5.1.

2 ya da 3 günlük ulusal Field Target müsabakalarında tam bir parkur, gün başına 50 hedeften oluşur. Her

parkur 25 kulvardır ve her kulvar 2 hedeften meydana gelir.

5.2. Tüfekler mutlaka günlük kronograf ölçümüne tabi olmalıdır. Bu ölçüm parkura başlamadan önce yapılabileceği
gibi parkur aralarında da alınabilir. Organizatörler Kronograf ölçümleri için bir sorumlu atamalıdırlar. Ölçümlerde
kullanılacak pelletler organiztörler tarafından sağlanır. Ölçümlemede kullanılacak pelletlerin yükleme öncesi hasarsız
ve deforme olmamış olduğu kronograf sorumlusu tarafından kontrol edilir. Testi geçen tüfeğe bunu belirten bir onay
stickerı yapıştırılır ve testte ölçümlenen hız verisi atıcının skor kartındaki ilgili alana kronograf sorumlusu tarafından
girilir. Kronograf sorumlusu bir tüfekten herdurumda 3 atışa kadar ölçüm alabilir, bu 3 atış süresince hala enerji
limitlerini yakalayamayan tüfek diskalifiye edilir.

5.3. Yarışmacılar iki hedefli her kulvar için hazırlık süresi de dahil toplam 3 dakika süreye sahiptirler. Yarışmacı
kulvara geldiğinde kulvar hakemi gözetiminde atış noktasındaki 3 dakikaya ayarlı kronometreyi başlatır ve
hazırlık/atış sürecine başlar. Yarışmacı oturduğunda, diz çöktüğünde ya da ayakta atışlar için pozisyonunu aldığında
süreyi başlatmalıdır. Süre başlatılmadan mesafe tahminleme işlemi yapılamaz. Bu 3 dakikalık süre dışında yapılan
atışlar sayılmayacaktır. Yarışmacı bu 3 dakikanın dilediği kadarlık kısmını hazırlık için kullanabilir. Atışını tamamlayan
atıcı kronometreyi durdurur ve bir sonraki yarışmacı için yeniden 3 dakikaya ayarlar, hedeflerde isabet sağladıysa
hedefleri tekrar dik duruma getirir. Kulvar grubunun tamamının atışı tamamlamasından sonra kulvarlar arası tüfek
taşıma kurallarına uygun şekilde bir sonraki kulvara doğru yönelinir.

5.4. Skor kartında devrilen hedef “X”, ayakta durmaya devam eden hedef “0” olarak puanlanır. Puan kartı parkur
süresince sadece, atıcılar ve hakemlerce taşınabilir. Puan kartında bir değişiklik yapılması gerektiğinde, kulvar
partneri atıcıların ve hakemlerin imzaları gereklidir.
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5.5.

Bir atıcı, organizasyon tarafından parkur arasındaki bir geçiş noktasına konumlandırılmış mini dolum

istasyonunda 2 dakikayı geçmeyecek şekilde tüfeğine hava takviyesi yapabilir. Basınçlı hava ihtiyaçları organizasyon
tarafından karşılanabilmelidir. Bu ara dolum istasyonu ile kronograf ölçüm istasyonun aynı noktada olması tavsiye
edilir.

5.6.

Müsabaka başlangıcında; kulvar grupları önceden ilan edilen başlangıç kulvarlarına giderler, hakemlerin

düdüğüyle/uyarısıyla müsabakaya aynı anda başlanır. Hakemlerin kulvara girmesi gereken ve gerekli durumlarda,
düdükle/uyarıyla müsabaka tüm kulvarlarda durur, kronometreler durdurulur, namluya pellet süren atıcı var ise
kulvar partnerlerinin onayıyla yere doğru boşluğa atış yaparak tüfeğini boşaltır, bu atış güvenlik amaçlı olduğundan
puanı etkilemez, hakemler kulvardan çıktıktan sonra düdükle/uyarıyla müsabaka tüm kulvarlarda kaldığı yerden
devam eder.

5.7.

Hedefler mutlaka sıralı numara tabelaları ile adreslenmelidirler. Numara sırasının dışında yanlış bir hedef

vurulduğunda vurulması gereken hedef ıska olarak değerlendirilir ve bir sonraki hedefe geçilir.

5.8. İsteyerek veya istem dışı tetik düşmesi sonucu yapılan her atış geçerlidir, hedef devrilmediyse ıska olarak
değerlendirilir ve bir sonraki hedefe geçilir.

5.9. Kulvarını tamamlayan atıcının puan kartı hakemlere iletilir.
5.10.

Müsabaka sonunda ortaya çıkan puanlamalarda, kürsü pozisyonundaki atıcıların eşit puanlı olmaları

durumunda nihai sıralamanın belirlenebilmesi için tie break atışları organize edilebilir. Tie break atışları için önerilen
yöntem aşağıdaki gibidir;
- Seçilen bir kulvarda serbest atışlar yaplır
- Eğer beraberlik bozulmadıysa seçilen diğer bir kulvarda diz çökerek atışlar yapılır
- Eğer hala beraberlik bozulmadıysa seçilen kulvarlarda kazanana belli olana kadar ayakta atışlara devam
edilir.

5.11. Müsabakada ortak ekipman kullanımı mümkün değildir. Bir silahı sadece bir atıcı kullanabilir.
5.12. İtiraz yapılması durumunda inceleme için hakemler kulvara çağrılabilir. Yarışma direktörünün kararı geçerli
olacaktır.
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6. TANIMLAR
Hamster: Tüfek kundağının alt tarafına takılan ve atış pozisyonuna bağlı olarak atıcının eline ya da dizine dayandırılan
bir tür destektir. (2013 Dünya Şampiyonasının tamamlanmasını müteakip hamster yüzeyinin düz olma gerekliliğiyle ilgili kısım kaldırılmıştır)
Tek parça askı kayışı: Kayış, tüfeği taşımak amacıyla ya da hedefe sabit nişan alma aracı olarak kullanılır. Atış
yapılırken kayış en az bir, en fazla iki noktadan tüfeğe bağlı olmalıdır. İsterseniz kullanmadığınız zamanlarda tüfekten
çıkartılabilir.
Diz Çökerek Atış: Yer ile sadece 3 noktanın temas etmesi gereken bir atış pozisyonudur ( 2 ayak ve 1 diz). Arkadaki
ayak dik olmalı ve diz ile doğru hizada olmalı. Kurallara uygun bir oturak, arka ayağı ya d ayak bileğini desteklemek
için kullanılabilir. Arka ayak hakemler tarafından atış süresince görülebilir olmalıdır. Öndeki el tüfeği destekler.
Sadece dirsek ile bilek arası diz tarafından desteklenebilir. Tekparça askı kayışı ve ayarlanabilir ve kancalı buttplate
nişan almada kullanılabilir. (8 Eylül 2014’te revize edilen şeklidir)
Ayakta Atış: Herhangi bir destekten yardım almadan ayakta yapılan atış pozisyonudur, ancak tek parça askı kayışı ve
ayarlanabilir ve kancalı buttplate kullanımı serbesttir.
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