TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : OKFED -2021 Konu : GENÇLER – KADETLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

06/2021

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Gençler – Kadetler Türkiye Şampiyonası” 30
Haziran - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Antalya 100.yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Anılan yarışma ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir;
1.

Yarışmalar Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Yarışma
Talimatı gereğince ve Türkiye Okçuluk Federasyonu 2021 Yılı Koronavirüs Riskine Karşı Ulusal
Yarışma Tedbirleri doğrultusunda düzenlenecek olup, Gençler – Kadetler, Klasik – Makaralı Yay ve
Bay – Bayan kategorilerinde yapılacaktır.
1.1
1.2
1.3
1.4

Klasik yay kadetler kategorisi (2004-2005-2006 doğumlular) 60m mesafeden 720 Round
Makaralı yay kadetler kategorisi (2004-2005-2006 doğumlular) 50m mesafeden 720 Round
Klasik yay gençler kategorisi (2001-2002 -2003 doğumlular) 70m mesafeden 720 Round
Makaralı yay gençler kategorisi (2001-2002 -2003 doğumlular) 50m mesafeden 720 Round,
sıralama atışlarının ardından bireysel eleme ve final atışları yapılacaktır.

2.

Takım ve karışık takım madalya tasnifi sıralama atışlarına göre yapılacak, ayrıca eleme turu
yapılmayacaktır. Bölge Takımları sadece ilgili bölgeye ait Ferdi Sporcu Lisansı olan sporculardan
oluşacaktır. Kulüp sporcuları, kulüplerin kendi bünyelerinde takım oluşturup oluşturmadıklarına
bakılmaksızın bölge takımlarında yer alamayacaklardır.

3.

Kulüpler yarışmaya; her bir kategoride en fazla 3 sporcu ile katılabilecektir. (TOHM ve Olimpik
sporcu havuzundakiler hariç)

4.

Covid-19 tedbirleri gereği yarışma sahasına her bir kategori için kulüplerden sadece 1 antrenörün
girişine izin verilecektir. Yarışması biten sporcular ile akredite olduğu kulüpten yarışacak sporcusu
olmayan kulüp antrenörleri ve ferdi sporcu antrenörleri, ivedi bir şekilde yarışma sahasından çıkış
yapacaklardır.

5.

2021 Genç-Kadet Milli Takım seçme kriterleri gereği, her kategoride atılan puanlar sadece o
kategorinin Milli Takım seçmesi için dikkate alınacaktır.

6.

Yarışmada Resmi Antrenman ve Teknik Toplantı yapılmayacaktır. Yarışmalara katılacak olan sporcu,
antrenör ve idareciler yayımlanacak olan yarışma programına göre kendi yarışmalarının olduğu gün,
ilgili kategorinin seansı başlamadan 45 dakika önce yarışma alanında hazır bulunacaklardır.
Malzeme Kontrolleri yarışmalar sırasında hakemler tarafından rastgele olarak yapılacaktır.

7.

Yarışmalara akreditasyon ve kesin kayıt işlemleri her bir kategori için yarışmasının olduğu gün ilgili
kategorinin seansı başlamadan 1 saat öncesinde yapılabilecektir. Yarışma Programına göre her bir
yarışma gününde sadece 1 kategorinin yarışmaları gerçekleştirilecek ve yarışması olmayan hiç
kimsenin yarışma tesislerine girişlerine izin verilmeyecektir. Sporcuların lisansları ile antrenörlerin
Türkiye Okçuluk Federasyonu Kimlik Kartları akreditasyon ve kesin kayıt işlemleri sırasında kontrol
edilecektir.

8.

Akreditasyon ve kesin kayıt işlemleri sırasında sporcu ve antrenörlerin Okçuluk Yarışma Talimatında
yer alan kıyafet ve esaslarına uygun resmi yarışma kıyafetleri (antrenör ve sporcular için aynı renk ve
desenleri taşıyan forma ve beyaz alt) hakemler tarafından kontrol edilecektir. Resmi yarışma kıyafeti
olmayan antrenörlerin ve sporcuların akreditasyon işlemleri tamamlanmayarak yarışma alanına
girişlerine izin verilmeyecektir.
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9.

Yarışma tesislerine girişler sırasında tüm katılımcıların vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacaktır.
37,8C ve üzerinde ateşi olanların yarışma tesislerine girişlerine izin verilmeyecektir. Ayrıca tüm
katılımcıların genel sağlık durumları gözlemlenerek, ateş, öksürük vb. Covid-19 semptomları görülen
kişilerin yarışma tesislerine girişlerine izin verilmeyecektir.

10. Hakemlere ait görevlendirme Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu tarafından, Okçuluk
Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre yapılmakta olup gerekli geçici görev izinleri
kendi bölgelerince alınacaktır.
11. Yarışmalara katılacak olan idareci, antrenör ve sporculara yolluk ve harcırah ödemesi
yapılmayacaktır. Katılımcıların yolluk ve harcırahları uygun görülmesi halinde bağlı bulundukları
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilir.
12. Yarışamaya katılacak olan tüm sporcular 150,00₺ Katılım Ücreti ödeyeceklerdir.
12.1. Katılım ücretleri Federasyonumuzun aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına yatırılacak ve
banka makbuzları (dekontları) akreditasyon ve kesin kayıt işlemleri sırasında ibraz edilecektir. 12.2.
Kulüpler katılım ücretlerini açıklama kısmına kulüp ismini yazarak tek seferde toplu olarak
yatırabileceklerdir.
12.3. Kayıt ücretlerini banka hesabına yatırmamış olan kulüp ve/veya sporcular yarışmalara
katılamayacaklardır. Katılım ücretleri nakit olarak tahsil edilmeyecektir.
12.4. Ayrıca online kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptırdığı halde yarışmaya kendi isteği veya kurallar
gereği katılamayacak sporcuların kulüpleri, yarışmaya katılmayan her bir sporcu için 300,00₺
değişiklik ücreti ödeyecektir. Değişiklik ücretini yatırmayan kulüpler yarışmaya katılamayacaktır.
Ferdi olarak kayıt yaptırdığı halde yarışmaya katılmayan sporcular 300,00₺ değişiklik ücretini
ödemedikleri taktirde bir sonraki yarışmaya katılamayacaklardır.
12.5. Federasyonumuzun 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Programı çerçevesinde Olimpik Sporcu
Havuzunda yer alan sporcularımız ile Antalya ve Samsun’da bulunan TOHM sporcularından katılım
ücreti alınmayacaktır.
12.6. Banka Bilgileri; TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU
TEB BANKASI – Ankara Gaziosmanpaşa Şubesi TR 68 0003 2000 0000 0068 1697 15

13. Yarışmaya katılacak olan kafilelerin, il temsilcileri tarafından onaylanmış olan ve Gençlik ve Spor İl
Müdürlüklerince düzenlenecek resmi katılım yazılarının dışında, Federasyonumuzca önceden
yarışma işleyiş planı ve yarışma programının belirlenebilmesi için www.tof.gov.tr adresi üzerinden
yapacakları çevrimiçi kayıt işlemlerini 16 Haziran 2021 tarihinden başlayarak 19 Haziran 2021 saat
17:00’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Saat 17:00’da sistem otomatik olarak kapanacak
olduğundan daha sonra yapılacak olan çevrimiçi başvurular kabul edilmeyecektir. Çevrimiçi kayıt
işlemlerini tamamlamayan sporcular yarışmaların hiçbir bölümüne katılamayacaklardır.
14. 2021 Yılına ait Vize ve Tescil işlemlerini tamamlamayan kulüpler ve 2021 Vize işlemlerini
tamamlamamış olan Antrenörler çevrimiçi sistem üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyecek
ve Vize Tescil işlemlerini tamamlayana kadar yarışmalara katılamayacaklardır.
15. Yarışmada, Gençler kategorilerinde bireysel eleme atışlarının sonucuna göre kategorilerinde 1. olan
sporculara 1.000,00₺, 2. olan sporculara 750,00₺ ve 3. olan sporculara 500,00₺ para ödülü
verilecektir.
16. Yarışmada, Kadetler kategorilerinde bireysel eleme atışlarının sonucuna göre kategorilerinde 1. olan
sporculara 750,00₺, 2. olan sporculara 500,00₺ ve 3. olan sporculara 250,00₺ para ödülü
verilecektir.
17. Yarışma Teknik Delegesi Alper AYTAÇOĞLU, Yarışma Baş Hakemi Murat Kaleli’dir.
Sirer AYDIN
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