
HAVALI TÜFEK VE KÜÇÜK ÇAP TÜFEK ATICILI I

 Bu dallar adlarından da anla ılaca ı gibi, .177 kalibre Havalı Tüfekler (Resim 1)
ve 22 kalibre (5.6mm.çaplı) kenar ate lemeli Küçük Çap Tüfeklerle (Resim 5) yapılır.
Küçük Çap Tüfek ve Havalı Tüfek Atıcılı ı bütün dünyada çok yo un ilgi gören 
dallardır.

HAVALI TÜFEK :

 Havalı Tüfek yarı maları,
erkeklerde 60 atı , bayanlarda ise 40 
atı  olarak, a ırlı ı en fazla 5.5kg.’a 
kadar, 177 kalibre (4.5mm.çaplı)
Tüfeklerle yapılır. Bayanlar ve Erkekler 
kategorilerinde yapılan Havalı Tüfek 
yarı maları Olimpik bir daldır.
 Ayakta atı  pozisyonunda 10m. 
Mesafeden, kapalı atı  poligonlarında
yapılır. Suni ı ık kaynakları ile 
aydınlatılan salonlarda bütün 
sporcuların aynı artlarda yarı tırılması
önemli bir kuraldır.
 Atıcılık sporunun maliyeti en 
ucuz dalı olan Havalı Tüfek Atıcılı ı
özellikle genç sporculara hitap eden 
yapısıyla sporcularca çok ilgi 
görmektedir.
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50 METRE YATARAK ATI  :

 Bir di er adı “ ngiliz Maçı”olan
bu dalda sporcular, hedefe 50m. 
uzaklıktan yatarak atı  pozisyonunda 
60 atı  yaparlar. Yarı malarda 22 
kalibrelik (5.6mm. çaplı) standart 
hızdaki kenar ate lemeli mermiler 
kullanılır. Yarı manın toplam süresi 75 
dakikadır.
 Yatarak atı  pozisyonunda hiçbir 
destek kullanmadan, kurallar dahilinde 
Tüfek kayı ının kullanımına izin verilir. 
 Bu dalda erkekler en fazla 
8kg.,bayanlar ise  6.5kg.’lık tüfekler 
kullanabilirler. Yatarak atı  dalı
dünyada çok fazla ilgi görmektedir. 
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SPOR TÜFEK 3 X 20 :

Bayanlar kategorisinde yapılan
bu yarı ma türünde yarı macılar,
50m.’den 22 kalibre kenar ate lemeli
Tüfeklerle 60 atı  yaparlar. 

Tüfeklerin max. a ırlı ı 6.5kg. 
olmak zorundadır.20 atı  yatarak,20 
atı  ayakta ve 20 atı  çök 
pozisyonunda yapılır. Yarı manın
toplam süresi 2 saat 30 dakikadır.

         Resim 4 

Resim 5 

SERBEST TÜFEK 3 X 40 :

Bir di er adı “Üç Pozisyon 
Yarı ması” olan bu dalda yarı macılar,
50m’den 22 kalibre kenar ate lemeli
tüfeklerle 120 atı  yaparlar. A ırlı ı en 
fazla 8kg. olan serbest tüfekler 
kullanılır.

Sadece erkekler kategorisinde 
yapılan bu dalda, yatarak 40 atı ,
ayakta 40 atı  ve çök pozisyonunda 40 
atı  yapılır. 4 saatin üzerinde süren 
yorucu yapısıyla Atıcılık sporunun 
Maratonu olarak da adlandırılır.
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