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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; atıcılık ve avcılık federasyonuna bağlı branşların
yarışmalarını yönetecek hakemler ile jüri ve gözlemcilerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde (1)-(1)Bu Talimat, hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, resmi
ve özel atıcılık ve avcılık federasyonuna bağlı branşların yarışmalarında görev alacak olan
hakemlerin kademelerini, derece terfilerini, cezalandırılmalarını ve eğitimlerini, hakem sıfatının
kazanılması ve kaybedilmesini hakem,jüri ve gözlemcilerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslarla
jüri , hakem ve gözlemcilik kurumunu ilgilendiren diğer konuları 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 Federasyonunu
b)Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
c)Genel Müdür
: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
ç)ISSF
: Uluslararası Federasyonu,
d)FACE
: Uluslararası Avcılık Kuruluşu
e)Federasyon
: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu,
f)Federasyon Başkanı : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanını,
g)İl Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ)İl Müdürü
: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
h)MHK
: Merkez Hakem Kurulunu,
ı)Jüri
: Hakem kararlarını yada itirazları değerlendiren kurulu
i)İl Temsilcisi
: Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisini,
j)İHK
: İl Hakem Kurulunu,
k)Gözlemci
: Hakemleri gözlemleyen görevliyi
l)FPYY
: Federasyon Paintball Yarışma talimatı.
m)EPBF
:Avrupa Paintball Federasyonu
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hakem Kurulları ile İlgili Esaslar
Hakem kurulları
Madde 5 (1) Hakem kurulları şunlardır;
a) Merkez Hakem Kurulu,
b) İl Hakem Kurulu
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu
Madde 6 (1) Merkez Hakem Kurulu yedi üyeden oluşur. M.H.K. Başkanı, Federasyon
Yönetim Kurulunca belirlenir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, M.H.K. Üyesi olarak 6 aday
belirler. M.H.K. Başkanınca belirlenen adayların uygun görülmesi halinde, M.H.K, Federasyon
Yönetim Kurulu Kararı ve Federasyon Başkanlık Onayı ile atanır.
(2)Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulunun tabii başkanı olup, bu yetkisini,
istediğinde As Başkanlarından birine devredebilir.
(3)M.H.K, çoğunluğun katılımı ile toplanır. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar ve bir
sekreter seçilir. Sekreter, bütün yazışmaları, hakem sicillerini, toplantıların üyelere
duyurulması ve İl Hakem kurulları ile irtibatı sağlar.
Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi ve Üyeliğinin Sona Ermesi:
Madde 7 (1) Merkez Hakem Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi ile
sınırlıdır. Federasyon Başkanının herhangi bir nedenle bu görevden ayrılması halinde, Merkez
Hakem Kurulunun görev süresi de kendiliğinden sona erer. Ancak, yeni Kurul seçilinceye
kadar eski kurul görevini sürdürür.
(2) Merkez Hakem Kurulu Başkanının istifası ile kurulun görevi sona erer. Yeni M.H.K.
başkanı 30 gün içinde, Federasyon tarafından belirlenir. a) Üyenin istifa etmesi, b) Üyenin
mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaması hallerinde üyeliği sona erer.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 8-(1) Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;
a) En az ulusal hakem derecesine sahip olmak.
b) Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak
c) 40 yaşından küçük olmamak
Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı
Madde 9 (1) Merkez Hakem Kurulu; Üç ayda bir toplanır. Kurul, MHK Başkanlığında
toplanır.Toplantılar iş yoğunluğu dikkate alınarak daha önceye de alınabilir.Merkez Hakem
Kurulu Başkanının, katılamayacağı toplantılara görevlendireceği bir üye başkanlık eder.
(2) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, oturum başkanın oy
kullandığı konu kabul edilmiş sayılır.
(3) Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 10-(1) Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Federasyon tarafından düzenlenen ve İl Hakem Kurulu olmayan illerdeki
özel yarışmalara yeterli sayıda hakem görevlendirmek,
b) FACE,FPYY,ISSF,ESC’nin hakemler ve hakemlik ile ilgili kurallarını, bu kurallarda yapılan
değişiklikleri, getirilen yorumları, konu ile ilgili yayın ve direktifleri, Federasyon Yönetim
Kurulu onayı alınarak hakemlere duyurmak,
c) Hakemler hakkında ki şikayetleri incelemek, şikayet konusunu araştırarak idari tedbir
almak ve gerektiğinde disiplin kuruluna sevkini sağlamak
ç) Yarışmalarda görev alan hakemlerin; davranışları ve yönetim biçiminde standardı sağlamak,
d) Hakem kıyafetlerini belirlemek ve yarışmalarda giymelerini sağlamak,
e) Hakem yetiştirmek amacıyla kurs açmak,

f)Uluslararası Federasyonca düzenlenen seminerlere katılacak hakemleri belirlemek ve
Federasyon Başkanlığına bildirmek,
g) Hakemlerle ilgili hakem (özlük ve takip, performans) dosyası tutmak,
ğ) Hakem gelişim seminerleri düzenlemek ve terfi sınavları açmak,
h) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, görülen aksaklıkların giderilmesi için
önlemler almak, gerektiği hallerde toplantılarına katılmak,
ı)İl hakem kurullarının kararlarına yapılan itirazları incelemek ve bu konuda kesin
kararıvermek,
İl Hakem Kurullarının Oluşumu
Madde 11 (1) İl Hakem Kurulu; Hakem sayısı yedi ve daha fazla olan illerde üç üyeden
oluşur. Bu kurul İl Temsilcisinin başkanlığında yapılan hakemler toplantısında seçilir.
Belirlenen kurul İl Temsilcisinin teklifi, G.S.İ.Müdürün oluru, M.H.K.nin uygun görüşü ve
Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. İl hakem kurulu olmayan illerde anılan kurulun
görevleri il temsilcisi tarafından yürütülür.
(2)İl hakem kurulunun doğal başkanı İl Temsilcisidir.
(3)İl hakem kurulu ilk toplantısında kendi aralarında başkan ve bir sekreter seçer. Başkanın
bulunmadığı hallerde sekreter bu toplantılara Başkanlık eder. Kurul sekreteri, toplantıları ve
gündemi duyurmak, karar defterini yazmak, hakem sicillerini usulüne uygun olarak tutmak,
her türlü yazılı evrak ve dokümanını düzenlemekte yükümlüdür.
İl Hakem Kurulunun Görev Süresi
Madde 12-(1) İl hakem kurulunun görev süresi İl Temsilcisinin görev süresi ile bağlantılıdır.
Yeni kurul seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder.
İl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi;
a) Üyenin istifa etmesi,
b) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,
c) Hakem olabilme niteliklerini kaybetmesi,
İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 13-(1)İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar şunlardır:
a) En az il hakemi lisansına sahip olmak,
b) Ceza kurulları tarafından altı aydan fazla bir süre ceza almamış olmak.
İl Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı
Madde 14-(1)İl Hakem Kurulu;
a)Yarışma programına göre, il temsilcisinin veya kurul sekreterinin sözlü yada yazılı çağrısı,
b) Kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi ile toplanır.
c) Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde oturum başkanının oy
kullandığı tarafın kararı geçerli kabul edilir.
Kurulda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15 (1)İl Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Hakem kursu açılması için Federasyona talepte bulunmak,
b) İlde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il ve ulusal hakemliğe terfi edecekleri teklif
etmek,
c) Yarışma kurallarının hakemler arasındaki uygulanışı ile ilgili ihtilaf olduğunda, sorunun
birinci derecede çözümü için, Merkez Hakem Kuruluna başvurmak,
ç) Merkez Hakem Kurulunca tutulan hakem sicilleri için gerekli belgeleri temin ederek
göndermek,
d) Yarışma yönetiminden geçici veya sürekli kısıtlamayı gerektiren hallerde, sebebini ilgili

hakeme duyurmak ve hakemin bir hafta içinde yapacağı itirazı kurulun düşünceleri ile birlikte
kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna iletmek,
e) İl müdürlükleri faaliyet programında yer alan ve düzenlenen resmi ve özel ( Polis, Asker,
Okul, Kulüp v.s) yarışmalarda görev yapacak hakemleri belirlemek,
f) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalar ile ilgili verilen itiraz dilekçelerini
inceleyerek karara bağlamak ve konu hakkında Merkez Hakem Kuruluna bilgi
vermek,
g)Aday hakemleri gözlemciler tarafından denetleyerek terfileri hakkında karar
almak,
Hakem Olabilme Şartları
Madde16-(1) Hakem olabilme şartları;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,(milli sporcularda bu şart aranmaz)
c) On sekiz yaşını tamamlamış ve kırk yaşından gün almamış olmak,(milli sporcularda ve
atıcılık sporu içinden gelenlerden 40 yaş şartı aranmaz)
ç) Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya uygun olmak (Hakemlik yapmaya elverişli
göz ve sağlık raporu),
d) Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı altı ay hüküm giymemiş olmak,
e) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarınca altı aydan fazla bir ceza ile
cezalandırılmış olmamak,
f) Merkez Hakem Kurulunca açılan veya açılmasına izin verilen aday hakem kursu sonunda
yapılacak, yazılı ve sözlü sınavlarda en az 70 ‘er puan almak.
Hakemlik Branşları
Madde 17 (1)Hakemler açılacak kurslara göre federasyonun faaliyet göstereceği her branş için
ayrı ayrı yetiştirilir.
(2)Yivsiz Silahlar(plak atışları) a) sporting b) otomatik trap c) koşan domuz (Hareketli Hedef)
ç) trap, skeet, double trap
(3)Yivli Silahlar a)havalı silahlar b)ateşli silahlar (Büyük –Küçük çap) c)hareketli hedefler
(4)Paintball
Hakemlik Dereceleri
Madde 18-(1) Hakemler dört derecede sınıflandırılır:
a) Aday hakem; Aday hakemlik süresi en az bir, en çok iki yıldır. Aday hakemler, ait oldukları
illerce düzenlenen yarışmalarda veya federasyon yarışmalarında görev alırlar. Aday hakemlik
süresini dolduranlar, İl Hakem Kurulu kararı ile terfi işlemleri yapılmak üzere Merkez Hakem
Kuruluna teklif edilirler. Terfisi istenen aday hakemlerin teklif dosyalarında aşağıdaki belgeler
yer alır;
1) İl Hakem Kurulu karar örneği,
2) İki adet fotoğraf,
3) Nüfus Hüviyet cüzdanı fotokopisi,
4) Sağlık Raporu(göz raporu şarttır.)
5) Hakem bilgi formu,
6) Ceza kurullarınca cezalandırılmadıklarına dair bağlı bulundukları il müdürlüğünden
alınan belge.
b) İl hakemi; İl Hakemlik süresi iki yıldır. Yurt içinde düzenlenen her türlü müsabakada görev
alabilirler.
Söz konusu il hakemlerinin terfi dosyalarında aşağıda belirtilen belgeler yer alır;
1) İl Hakem kurulu karar örneği,
2) Bir adet fotoğraf
3) İki adet gözlemci raporu (Değişik gözlemciler tarafından doldurulmuş),
4) Sağlık raporu. (göz raporu şarttır.)

Terfi süreleri dolan ve durumları terfi ettirilmelerine uygun olan il hakemleri terfi
sınavına davet edilir. Yazılı ve sözlü sınavlarından her birinden 100 üzerinden 80 puan alanlar
ulusal hakem lisansı almaya hak kazanırlar. Bir hakem, ulusal hakemlik sınavına en fazla iki
kez teklif edilebilir.
c) Ulusal hakem; Ulusal hakemler yurtiçinde düzenlenen her türlü yarışmada görev alabilirler.
Ulusal hakemlik süresi iki yıldır.
d) Uluslararası hakem; Uluslararası Federasyonca açılacak kurs sonucunda başarılı olan
ulusal hakemler bu hakkı kazanır. Uluslararası hakem lisansının vizesinin veya iptali, uluslar
arası federasyonun kurallarına göredir. Uluslararası Aday hakemliğine en çok üç kez teklif
edilebilir.
Hakem Lisansları ve Vizesi
Madde 19-(1) Lisanslar her yıl Federasyon tarafından vize edilir. Hakemin unvan ve
kademesinin değişmesi halinde, kendisine yeni statüsünü gösteren yeni lisans verilir
a) Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan seminerlerden en az ikisine katılmayan hakemlerin
lisansları vize edilmez.
Hakemliğin Sona Ermesi ve Lisans İptali
Madde20-(1)Aşağıdaki durumlarda hakemlik görevi sona erer.
a) Yarışma kurallarının uygulanmasında yetersiz kaldığı veya kasıtlı ve yanlı uyguladığı, bu
durumun, jüri, gözlemci ve Baş hakem ve tarafından verilen raporlarla belirlenenlerin,
b) Sağlık durumu nedeniyle, hakemlik yapmaya elverişli olmayanların,
c) Bir kulübün yönetim kurulunda görev alan, antrenör, yönetici ve faal sporcu olarak görev
yapanların lisansları vize edilmez.
ç)Hakem olabilme şartlarından birini kaybedenlerin,
d)Mazeretsiz olarak iki müsabakaya gelmeyenlerin hakemlikleri sona erer, lisansları iptal edilir.
Yabancı Hakemlerin Görevlendirilmeleri
Madde 21-(1) Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansını alanların Türkiye’de
hakemlik yapmak istemeleri halinde, hangi kategoriye girebileceklerine, Federasyonca karar
verilir. Görevli olarak belirli bir süre yurt dışına gitmiş olan hakemlerin, bulundukları ülkede
hakemlik yapabilmeleri Federasyondan izin almalarına bağlıdır.
Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar
Madde 22 (1) Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar şunlardır;
a) Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından yarışma yöntemlerinde teknik
hataları görülen hakemler sözlü yada yazılı olarak uyarılırlar. İl hakem kurulları tarafından
yapılan uyarılar bu kurullar tarafından yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna bildirilir.
b)Mevzuat ve kurallara aykırı davranışlarda bulunan, Federasyonun, Merkez Hakem
Kurulunun, İl Hakem Kurulunun veya baş hakemin aldığı kararlara uymayan, genel ahlak
kurallarına, örf ve adetlere, sportif geleneklere ters düşen tutumlar sergileyen hakemler disiplin
kuruluna sevk edilirler.
Vize Edilmeyen ve İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi
Madde 23 (1) Herhangi bir nedenle lisansı vize edilmeyen veya iptal edilen lisans sahiplerine
bu durum yazılı olarak bildirilir. Bu karara itiraz süresi, kararın ilgiliye yazılı olarak
tebliğinden itibaren otuz gündür. İtirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz MHK’nca ilk toplantıda
karara bağlanır.
Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
Madde 24-(1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler bağlı
oldukları il hakem kuruluna yazılı olarak başvurur. İl hakem kurulu talebi hakemin dosyasına
işler ve Merkez Hakem Kuruluna bildirir.

a) Hakemlik görevine ara verme süresi en çok 2 yıldır.
b) Hakemlik görevine ara talebinde bulunanlara o dönem için hakemlik görevi verilmez.
c) Bu süre sonunda hakemlik görevi almak isteyen hakemler yeniden sınava tabii tutulur.
Sınavda başarılı olan hakem ara verdiği dereceden hakemliğe devam eder.
ç) Sağlık raporu nedeniyle hakemliğe ara verilebilir. Bu durumda da, yukarıdaki
hükümler geçerlidir.
Hakemlikten İstifa
Madde 25
(1) Hakemler her zaman hakemlikten istifa edebilir.
a) Hakemlikten istifa eden hakem durumunu yazılı olarak il hakem kuruluna bildirir.
b) İl Hakem Kurulu Hakemin istifasını dosyasına işledikten sonra merkez Hakem Kuruluna
iletir,
c) İstifa eden hakemlerin lisansları iptal edilir.
Hakem Kıyafetleri
Madde 26-(1) Hakem kıyafetleri, Merkez Hakem Kurulunca belirlenir ve duyurulur.
a) Hakemler; yetkililerce belirlenen kıyafetleri giymek zorundadırlar.
b) Hakemler belirlenen amblemleri ve sembolleri takmak zorundadırlar.
(2)Yivsiz Silahlar:
a)Yaz Dönemi: Beyaz polo yaka tişört, gri kumaş pantolon, siyah spor veya normal ayakkabı,
yelek ve şapka giyilebilir,
b) Kış Dönemi :Lacivert ceket, beyaz gömlek, lacivert kravat, gri pantolon, kışlık siyah
ayakkabı, yağmurluk, bot veya çizme giyebilir.
(3) Yivli Silahlara) Yaz Dönemi : Beyaz polo yaka tişört, gri kumaş pantolon, siyah spor veya
normal ayakkabı, yelek ve şapka giyilebilir,
b) Kış Dönemi :Lacivert ceket, beyaz gömlek, lacivert kravat, gri pantolon, siyah spor
ayakkabı veya altı lastik normal ayakkabı, bayanlar, gri etek giyebilir.
(4) Paintball: Beyaz üzerine siyah dikey çizgili uzun kollu dış etkenlere dayanıklı forma ve
siyah pantolon, siyah spor ayakkabı, federasyon paintball yarışma yönergesinde belirtilen
standartlara uygun maske, göğüslük, boyunluk, dirsek ve dizlik, eldiven, kuki ve kalkan
kullanılır.
Hakemlerle İlgili Kısıtlamalar
Madde 27-(1) Hakemlere; Basın veya internet yoluyla; diğer hakemler, sporcular, idareciler,
hakem kurulları, Federasyon Başkanı, üyeleri, personeli ile Teşkilat mensupları hakkında
gerçeğe uymayan, küçük düşürücü ve benzeri sözlü veya yazılı beyanda bulunamazlar,
(2)Faal Hakemler müsabakalarda kafile başkanlığı yapamazlar.
Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler
Madde 28-(1) Müsabaka Görevlileri:
a) Jüri
b) Baş Hakem
c) Sekreter
d) Hakem
e) Gözlemci
Jüri
Madde 28-(1) Bir müsabakada en az 1 jüri başkanı 2 jüri üyesi bulunur. Yivsiz silah
müsabakalarında poligon sayısına göre jüri üyeliği arttırılabilir. Jüri başkanı ve üyeleri,
M.H.K.nca belirlenir. Federasyon yönetimine onay için sunulur.
Jürinin Görevleri
a)Yarışma öncesi poligonun genel durumu ile teknik teçhizat ve silahların kontrolüne nezaret
etmek,

b)Yarışmanın yarışma kuralları ile ISSF, FPYY kurallarına uygun yapılmasını sağlamak,
c)Hakem kararlarına yapılan sözlü ve yazılı itirazları değerlendirmek, ISSF EPBF kurallarına
göre gereğini yapmak,
ç) Kötü hava şartları ve diğer sebeplerden ötürü, Baş hakemin de görüşü alınarak yarışmayı
geçici bir süre durdurmak, iptal etmek veya gününü uzatmak
d)Güvenlik söz konusu olduğunda ivedilikle ilgilileri uyarmak ve gerektiğinde yarışmayı
durdurmak,
e)Final atacak sporcuların puan ve hedeflerinin başhakem ile incelemek,
f)Yarışma ile ilgili düzenlenecek raporu yarışmayı takip eden 7 gün içerisinde Federasyonda
olacak şekilde düzenlemek,
g)Yarışma kurallarına göre gerekli kartları göstermek.
ğ) Paintball yarışmalarında cezalar hakemlerin sözlü ve görsel işaretleriyle verilir.
Baş Hakem
Madde29-(1)Yarışmanın her kademesinden sorumludur.
Baş Hakemin Görevleri
a)Yarışmayı ISSF ve FPYY talimatları çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
b) Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakemleri denetlemek ve yarışma
içinde görev bölümü yapmak,
c) İtirazları değerlendirmek, itirazları jüriye iletmek,
ç) Gerekli güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığının kontrolünü etmek, gerekli tedbirlerin
alınmaması halinde müsabakayı başlatmamak,
d) ISSF ve FPYY kurallarına göre yarışmada kullanılacak makine ve teçhizatın jüri ile
birlikte kontrolünü yapmak,
e)Hava şartlarına göre yarışmanın akışı hakkında jüri ile birlikte karar almak,
f)Sekreterlikçe yarışma sonuçlarının hazırlanmasını sağlamak ve sonuçları imzalayarak
ilan etmek,
g) Yarışma sonuçlarını ve başhakem raporlarını 7 gün içerisinde Federasyona iletmek,
Sekreter
Madde 30-(1)Sekreterin Görevleri Sekreterler, müsabakanın önemi ve katılım sayısı dikkate
alınarak M.H.K.nca görevlendirilir.
a)Müsabaka sonuçlarının tanzim edilerek ilan edilmesi,
b)Medya ile ilişkileri sağlamak,
c)Müsabaka ile ilgili her türlü evrakı hazırlamak,
Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri
Madde 31-(1) Hakemler poligon, stand, katılımcı sayıları dikkate alınarak M.H.K.nca
görevlendirilir.
a)Gerekli ölçüm aletleri ve skor levhalarını hazırlamak,
b)Belirlenen kıyafetlerle görev yapmak,
c) Sporcu kıyafetleri ve teçhizatlarının ISSF ve FPYY kurallarına uygunluğunu kontrol
etmek ve bir tutanakla belirlemek,
ç)Doping uygulamasında tertip kurulu ile koordineli olarak çalışmak,
d) Sporcuların lisans, kimlik ve sırt numaralarını kontrol etmek.
e) Oyun alanı, krona alanı, deneme atış alanlarının kontrolü
f) Krona cihazının FPYY’ne uygunluğunun kontrolü
g) Paintball oyun alanı siperlerinin yer ve açılarını ayarlanmasını sağlamak
ğ) Markerların kontrolünü yapmak
h) Yarışmada kullanılacak olan boya toplarının FPYY standartlarına uygunluğunu kontrol
etmek.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri
Madde 32-(1)Görevleri Şunlardır;
a) Baş hakem tarafından kendilerine verilen görevi yarışma kurallarına uygun bir şekilde
yerine getirmek,
b) Hareket, tutum ve davranışlarına azami derecede dikkat ederek sporculara örnek olmak,
c) Sporcu, antrenör, idareci ve seyircilerle diyaloga girmemek,
ç) Yarışmalarda tüm sporculara adil davranmak,
d) Yarışma sırasında sporcuların güvenliği ve sağlığı konusunda dikkatli olmak.
e)Sporcuları olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,
Hakemin Yarışma Sonrasındaki Görevleri
Madde 33-(1)
a)Görevleri ile ilgili yarışma tutanak ve föylerini imzalayarak baş hakeme teslim etmek,
b)Yarışma
öncesinde
almış
oldukları
cihaz
ve
malzemeleri
iade
etmek,
c)Gerektiği takdirde görev yaptıkları veya diğer yarışmalarla ilgili gözlem, tespit ve
önerilerini içeren raporlar hazırlayarak baş hakeme teslim etmek,
ç) Yarışma sonrasında yapılan değerlendirme toplantısına katılmak,
d)Yarışma sonuçlarını yüksek sesle duyurmaktır.
Gözlemci
Madde 34 -(1) Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen yarışmalar gözlemciler
tarafından denetlenir. Gözlemciler Ulusal ve Uluslararası hakemler arasından Federasyonca
belirlenir.
Gözlemcilerin Görevleri
Madde 35-(1) a)Gözlemciler; yarışmalarda görevlendirilen hakemlerin yarışma kurallarına ve
Federasyon tarafından tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden yönetim tarzını,
sporcuların ve idarecilerin hareketlerini, yarışma içi ve dışı olayları takip ve tespit ederler.
b)Gözlemciler; görevleri nedeniyle yarışma sırasında diğer görevlilere ve sporculara hiçbir
şekilde müdahale edemezler.
c)Gözlemciler, raporlarını yarışmaların bitimini takip eden 7 gün içerisinde Federasyona
gönderir
Kamu Görevlisi Sayılması
Madde 36-(1) Bu talimatta adı geçen görevliler,3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ek 1’inci maddesi gereğince, görevleri
sırasında kamu görevlisi sayılırlar. Ceza Kanunlarının uygulanması bakımından bunların
işledikleri suçlarla bunlara karşı işlenen suçlarda devlet memurlarına ilişkin hükümler
uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 37- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, FACE,FPYY,ISSF,ESC’nin
kuralları geçerlidir.
Yürürlük
Madde 38-(1) ) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 39- (1) Bu Talimat Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanınca yürütülür.
Geçici Madde 40-(1) Paintball hakemlerinin terfi süreleri bir kereye mahsus olmak üzere
kısaltıla bilinir.

