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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Federasyonumuzun 2020 Yılı Faaliyet Programında yer alan 2020 Açık Hava Federasyon Kupası
11 – 12 Eylül 2020 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 gereğince düzenlenecek olup, Büyükler, Klasik – Makaralı Yay ve Bay – Bayan
kategorilerinde yapılacaktır.
2. Yarışmanın sıralama atışlarında, Klasik Yaylarda 360 Round 70m ve Makaralı Yaylarda 360
Round 50m atışları yapılacaktır. Sıralama atışlarının ardından her kategoride bireysel elemeler
ile final atışları gerçekleştirilecektir.
3. Bireysel eleme atışlarında Klasik Yaylarda Set Sistemi, Makaralı Yaylarda ise Toplam Puan
Sistemi uygulanacaktır. Takım ve Mix Takım için madalya tasnifi yapılmayacaktır.
4. Yarışmaya katılacak olan idareci, antrenör ve sporcular 11 Eylül 2020 Cuma günü Antalya’da
hazır bulunacaklardır.
5. Yarışma ile ilgili kesin kayıt ve akreditasyon işlemleri pandemi kuralları gereğince uzaktan ve
çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sporcuların lisansları ve antrenörlerin Türkiye Okçuluk
Federasyonu kimlik kartları 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Akreditasyon kartlarının teslim
edileceği sırada kontrol edilecektir. 2020 yılı için lisans tescil ve vize işlemlerini tamamlamamış
olan sporcular ile antrenörlerin Akreditasyon Kartı iptal edilecek ve yarışma alanına girişlerine
izin verilmeyecektir.
6. Resmi antrenman yapılmayacak ve yarışma 12 Eylül sabahı yapılacak olan 3 seri deneme
atışının ardından hemen başlayacaktır. Malzeme kontrolü sıralama atışları sırasında karışık
olarak gerçekleştirilecektir.
7. Yarışma ile ilgili tüm teknik bilgiler Federasyonumuzun web sitesi ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılacaktır. Bu doğrultuda duyuruları ve bildirileri takip ederek belirtilecek
olan hususlara uymak katılımcıların sorumluluğundadır.
8. Hakemlere ait görevlendirme Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu tarafından, Okçuluk
Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre yapılmakta olup gerekli geçici görev
izinleri kendi bölgelerince alınacaktır.
9. Yarışmaya 2019 Yılı Türkiye Sıralamasına göre ilk 24 sırada yer alan sporcular ile yarışmaya
katılacak olan kulüp ve bölgeleri temsilen, 4 ve daha az sporcu ile katılan kulüplerden en fazla
1, 4 ve daha fazla sporcu ile katılan kulüplerden en fazla 2 antrenör katılabilecektir.
10. İsteyen dilediği kadar idareci ile katılabilir ancak pandemi kuralları gereği idareciler hiçbir şart
altında yarışma alanına giremeyeceklerdir. Yarışma programına göre sabah ve öğleden sonra
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seansları için sadece ilgili seansta yarışması olan sporcu ve antrenörler Antalya 100. Yıl Okçuluk
Tesislerine girebilecek bunların dışında hiç kimse tesislere giriş yapamayacaktır.
11. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerine giriş işlemleri her bir seansın başlamasından 45 dakika önce
ve gerekli kontroller yapılarak gerçekleştirilecektir. Bu zaman aralığının dışında tesislere giriş
yapılamayacaktır. Ayrıca yarışma seyirci ve ziyaretçilere kapalı olarak gerçekleştirileceği için
her bir seansta aktif yarışması olmayan sporcu ve antrenörler haricince hiç kimsenin yarışma
alanına girişlerine izin verilmeyecektir.
12. 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. Yarışamaya katılacak
olan sporcular 150,00₺ Katılım Ücreti ödeyeceklerdir. Katılım ücretleri Akreditasyon işlemleri
sırasında makbuz karşılığında alınacaktır.
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 online kayıt işlemlerini 31 Ağustos 2020 tarihinden başlayarak 04
Eylül 2020 saat 17:00’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Saat 17:00’da sistem otomatik
olarak kapanacak olduğundan daha sonra yapılacak olan online başvurular kabul
edilmeyecektir.
14. 2020 Yılına ait Vize ve Tescil işlemlerini tamamlamayan kulüpler ve 2020 Vize işlemlerini
tamamlamamış olan Antrenörler online sistem üzerinden kayıt işlemlerini
gerçekleştiremeyecek ve Vize Tescil işlemlerini tamamlayana kadar yarışmalara
katılamayacaklardır.
15. 04 Eylül itibariyle çevrimiçi sistem üzerinde kayıt işlemlerini tamamlamamış olan sporcu ve
antrenörler yarışmalara katılamayacaklardır.
16. Yarışmada, 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.
17. Yarışma Teknik Delegesi Yusuf ÇORBA’dır.
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