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GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Federasyonumuzun 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan 2019 Gençlik Kupası Okçuluk
Yarışması (Türkiye Kupası 2. Ayak) 17 – 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya 100. Yıl Okçuluk
Tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Anılan yarışma ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir;
1. Yarışmalar Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ve Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Yarışma
Talimatı uyarınca düzenlenecek olup, Kadetler (Sadece 2002 – 2004 Doğumlular), Gençler ve
Büyükler, Bay – Bayan, Klasik Yay ve Makaralı Yay kategorilerinde yapılacaktır.
2. Yarışmada Kadetler sadece 60m mesafeden 2x36 ok sıralama atışı yapacak ve madalya tasnifi
(bireysel ve takım) sıralama atışlarının sonucuna göre yapılacaktır. Gençler ve Büyükler
Kategorilerinde Klasik Yay sporcular sıralama atışlarında 70m mesafeden, Makaralı Yay
Sporcular da 50m mesafede 2x36 ok atışı yapacak ve Gençler Kategorilerinde madalya tasnifi
(bireysel ve takım) sıralama atışlarının sonucuna göre yapılacaktır. Sıralama atışlarının
ardından bireysel, takım ve karışık takım eleme ve final atışları gerçekleştirilecektir. Yarışmaya
Kadetler kategorisinde katılan sporcular istemeleri halinde Gençler ve Büyükler
Kategorilerinde de yarışmaya katılabileceklerdir.
3. Bireysel, takım ve karışık takım eleme ve final atışlarında Klasik Yay sporcular set sistemi,
Makaralı Yay sporcular toplam puan sistemine göre yarışacaklardır. Takım tasnifi yapılırken,
bölge takımları sadece ilgili il müdürlüğünden düzenlenmiş ferdi sporcu lisansı olan
sporculardan oluşacaktır. Kulüp sporcuları, kulüplerin kendi bünyelerinde takım oluşturup
oluşturamadıklarına bakılmaksızın bölge takımlarında yer alamayacaklardır.
4. Yarışmaya katılacak olan idareci, antrenör ve sporcular, kesin kayıt ve akreditasyon işlemleri
ile malzeme kontrolü ve teknik toplantı için Resmi Antrenman günü Antalya’da hazır
bulunacaklardır.
5. Yarışma ile ilgili kesin kayıt ve akreditasyon işlemleri 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat: 10:00
itibariyle yapılabilecek ve sporcuların lisansları ile antrenörlerin Türkiye Okçuluk Federasyonu
Kimlik Kartları bu sırada kontrol edilecektir. Geçerli yıl ait vize işlemlerini tamamlamamış olan
sporcu ve antrenörlerin yarışmaya katılmalarına izin verilmeyecektir. 2019 Yılı için geçerli
akreditasyon kartı daha önce basılmış olan sporcu ve antrenörlerin bu kartlarını yanlarında
getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle tekrar kart basımı yapılacak olan sporcu ve
antrenörlerden 25,00₺ işlem ve malzeme ücreti alınacaktır. 2019 Yılına ait akreditasyon kartı
daha önceden basılmamış olan sporcu ve antrenörlere yeni kartları basılarak takım
yöneticisine teslim edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılacak olan kulüplerin 2019 yılı tescil ve vize
işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kulüp tescil ve vize işlemlerini tamamlamamış
olan kulüplerin yarışmaya katılmalarına izin verilmeyecektir. Resmi Antrenman ve Malzeme
Kontrolü aynı gün saat: 11:00’da başlayacaktır.
6. Malzeme Kontrolü sırasında antrenörler, sporcularının yanında hazır bulunacaklardır.
Yarışmaya katılacak olan antrenör ve sporcular Resmi Antrenmana Okçuluk Yarışma
Talimatında yer alan kıyafet ve esaslarına uygun resmi yarışma kıyafetleri ile katılacaklardır.
Ulusal yarışmalarda sadece Milli Takımlarımızı temsil eden sporcular formalarında Ay Yıldız
taşıyabilir. Milli Takımlarımızı temsil etmeyen kulüplerimizin formalarında Ay Yıldız
bulunmaması gerekmektedir. Resmi yarışma kıyafeti olmayan antrenörlerin sporcuları ile
gerekli şartları sağlamayan kulüpler Malzeme Kontrolüne kabul edilmeyecektir. Akreditasyon
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işlemlerini tamamlamayan ve resmi yarışma kıyafeti olmayan sporcular Malzeme Kontrolüne
kabul edilmeyeceklerdir.
Yarışma ile ilgili teknik toplantı 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat: 17:00’da Antalya 100. Yıl
Okçuluk Tesisleri Kafeteryasında yapılacaktır. Toplantıya katılacak olan idareci ve antrenörlerin
katılma belgelerinin aslı ve sporcularının Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından verilmiş olan
lisansları ile katılmaları zorunludur. Katılma belgelerinde sporcuların kategori ve kulüpleri
açıkça belirtilecektir. Yarışmada geçerli vizeye sahip Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından
verilmiş olan lisansları ile katılmaları zorunludur. Katılma belgelerinde sporcuların kategori ve
kulüpleri açıkça belirtilecektir. Yarışmada geçerli vizeye sahip Türkiye Okçuluk Federasyonu
Lisansı dışında hiçbir belge kabul edilmeyecektir.
Hakemlere ait görevlendirme Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu tarafından, Okçuluk
Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre yapılmakta olup gerekli geçici görev
izinleri kendi bölgelerince alınacaktır.
Yarışmaya isteyen dilediği kadar sporcu, idareci ve antrenör ile katılabilir. Yarışmalara katılacak
olan idareci, antrenör ve sporculara yolluk ve harcırah ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcıların
yolluk ve harcırahları uygun görülmesi halinde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri tarafından karşılanabilir. Yarışmaya katılacak olan sporcular 100,00₺ katılım
ücreti ödeyeceklerdir. Kadetler kategorisinde yarışmasına rağmen Gençler ve Büyükler
kategorilerinde de yarışmaya devam edecek olan sporcular toplam 150,00₺ katılım ücreti
ödeyeceklerdir. Katılım ücretleri Resmi Antrenman günü yapılacak olan kesin kayıt işlemleri
sırasında makbuz karşılığında alınacaktır.
Yarışmaya katılacak olan kafilelerin, il temsilcileri tarafından onaylanmış olan ve Gençlik
Hizmetleri 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 online kayıt işlemlerini 09 Nisan 2019 tarihinden
başlayarak 15 Nisan 2019 saat 17:00’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Saat 17:00’da
sistem otomatik olarak kapanacak olduğundan daha sonra yapılacak olan online başvurular
kabul edilmeyecektir. Yarışmada hem Kadetler hem de Gençler – Büyükler kategorilerinde
yarışacak olan sporcuların her iki kategori içinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Online
sistem üzerinden başvuru yapmadığı halde yarışmaya katılmak isteyen sporcu ve kulüplerin,
Resmi Antrenmanın sonuna kadar Akreditasyon ofisine başvurmaları ve sporcu başına 200,00₺
Geç Katılım Ücretini yatırarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde
sporcu ve kulüplerin yarışmaya katılmalarına izin verilmeyecektir. Online kayıt sistemi üzerinde
kayıt yaptırdıkları halde yarışmaya kendi istekleri veya kurallar gereği katılamayacak olan
sporcuların kulüpleri, yarışmaya katılmayan her bir sporcu için 200,00₺ Değişiklik Ücreti
ödeyeceklerdir. Ödeme yapmayan kulüpler yarışmaya katılamayacaklardır. Ferdi olarak kayıt
yaptırdığı halde yarışmaya katılmayan sporcular 200,00₺ değişiklik ücretini ödemedikleri
takdirde bir sonraki yarışmaya katılamayacaklardır.
Yarışmada sadece bireysel final atışları sonucuna göre Klasik Yay ve Makaralı Yay
kategorilerinde 1. olan sporculara 1.000,00₺, 2. olan sporculara 750,00₺ ve 3. Olan
sporculara 500,00₺ para ödülü verilecektir.
Yarışma Teknik Delegesi Yusuf ÇORBA’dır.
Gereğini arz ederim.
Sirer AYDIN
Genel Sekreter
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