TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU
2021 YILI KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI
ULUSAL YARIŞMA TEDBİRLERİ
Federasyonumuzun 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan Açık Hava Yarışmaları ile ilgili
uygulanacak Covid-19 tedbirleri aşağıda belirtilmiştir. Yarışmalara katılacak olan tüm sporcu,
antrenör, hakem ve idarecilerimizin seyahat, konaklama ve yarışma alanlarına geliş-gidiş planlarını
bu tedbirleri dikkate alarak yapmaları uygun olacaktır;

1. Yarışma için çevrimiçi kayıt sistemi kapandıktan sonra, çevrimiçi kayıt işlemlerini
tamamlamamış hiçbir sporcu hiçbir şartla yarışmalara katılamayacak ve yarışma gününde
yarışma tesislerine giriş yapamayacaklardır.

2. Web sitemiz üzerinden yayımlanan Covid-19 Taahhütnamesini çevrimiçi olarak
doldurmamış ve/veya güncellememiş olan hiç kimse (sporcu, antrenör) yarışma için
akredite edilmeyecek ve yarışma günü yarışma tesislerine giriş yapamayacaklardır.

3. Web sitemiz üzerinden yayımlanan Covid-19 Taahhütnamesini doldururken vermiş olduğu
cevaplara göre durumu şüpheli görülen kişiler, tüm katılımcıların sağlığını tehlikeye
atmamak için hiçbir şartla yarışma tesislerine giriş yapamayacaklardır.

4. Yarışma tesislerine girişler sırasında herkesin vücut ısı ölçümleri yapılacak ve mevcut sağlık
durumu gözlemlenecektir. 37,8C derecenin üzerinde ateşi olan veya ateş, öksürük, halsizlik gibi
temel Covid-19 semptomları gösteren kişilerin tesislere girişlerine izin verilmeyecektir. Ayrıca
gün içerisinde ve yarışma devam ederken yine yukarıda belirtmiş olduğumuz semptomların
ortaya çıkması durumunda kişiler derhal izolasyon alanında karantinaya alınarak sağlık
görevlilerinin müdahale etmesi için iletişim kurulacaktır.

5. Yarışmanın yapılacağı tesislerinin, atış alanı da dahil olmak üzere tüm bölgelerinde yüz
maskesi takmak zorunlu olacak, yüz maskesi takmayan hiç kimse tesis içerisine giriş
yapamayacaktır. Ayrıca gün içerisinde yine maske kullanımı ile ilgili kurallara uymayanların
akreditasyon kartları iptal edilerek derhal tesis dışarısına çıkarılmaları sağlanacaktır.
5.1. Sporcular sadece atış çizgisindeyken maskelerini çıkarabilecektir. Diğer
tüm zamanlarda maske giyme zorunluluğu sporcular için de geçerlidir.
5.2. Atış alanı içerisinde ve yarışma tesislerinin farklı bölümlerinde maskedezenfektan istasyonları yer alacaktır. Dileyenler maske ve dezenfektan
ihtiyaçlarını bu istasyonlardan giderebilecektir.
5.3. Kullanılmış maskelerin, yarışma tesislerinin farklı bölümlerinde yer alan
kapalı çöp kutularına atılması gerekmektedir.

6. Tüm katılımcıların kişisel hijyen ve genel temizlik kurallarına uymaları zorunludur.
6.1.

Tesis içerisinde tokalaşma vb. kişisel temaslardan kaçınılması gerekmektedir.

6.2. Öksürük veya aksırık vb. durumlarda dirsek içi ile ağız kapatılmalı ve eller
içerisinde sık sık sabunla yıkanmalıdır.
6.2. Covid-19’un bulaşıcılığında en büyük etken olan ağızdan çıkan tükürük
damlacıklarının yayılımını engellemek ve tüm katılımcılarımızın sağlığını
tehlikeye atmamak için özen gösterilmesi çok önemlidir.
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7. Yarışma süresince yarışma tesislerine dışarıdan yiyecek- içecek sokulması kesinlikle
yasaktır. Saha içerisinde kafeterya alanı dışında hiçbir bölgede yemek yenmesine,
dışarıdan getirilecek olan veya sipariş verilecek olan yiyecek vb. maddelerin yarışma
tesislerine sokulmasına izin verilmeyecektir.

8. Her bir kategorinin yarışmaları ayrı günlerde gerçekleştirilecektir ve kulüpler yarışmalara
her bir kategori için en fazla 4’er sporcu ile katılabilecektir.

9. Yarışma tesislerine, kulüplerden her bir kategori için sadece 1 kulüp antrenörü
girebilecektir. Ferdi sporcular için sadece bölge antrenörü olarak akredite olmuş
antrenörler yarışma tesislerine giriş yapabilecektir.

10. Kulüp ve bölge idarecileri atış alanına hiçbir şartla giremeyeceklerdir.
11. Yarışmalarda sadece sıralama atışı ve bireysel eleme atışları yapılacaktır. Takım
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mix takım madalya tasnifi sıralama atışlarının sonuçlarına göre yapılacaktır.

12. Yarışmalarda, atış çizgisinde en az 1m diğer tüm alanlarda en az 1,5m sosyal mesafe
kuralına uyulmasına dikkat edilecektir.

13. Yarışmalar öncesinde Resmi Antrenman ve Yarışma Teknik Toplantısı yapılmayacaktır.
Yarışma kuralları Yarışma Reglemanında yayımlanacaktır. Malzeme kontrolü yarışma
sırasında hakemler tarafından rastgele olarak yapılacaktır. Yarışma Teknik Jürisi Teknik
Delege tarafından, her gün için atış alanında yer alacak olan antrenörlerden belirlenerek
duyuru panolarında ilan edilecektir.

14. Bireysel Eleme atışları sonucuna göre yarışması sonuçlanan sporcular ve antrenörlerinin
yarışma alanı içerisinde durmasına izin verilmeyecek ve hemen tesislerden ayrılmaları
istenecektir.

15. Madalya törenleri sırasında sadece madalya kazanan sporcular ve bu sporcuların
antrenörleri yarışma alanında yer alabilecektir.
Değerli sporcu ve antrenörlerimiz,
Yukarıda belirtmiş olduğumuz kurallar ve uygulamalar sizlerin sağlık ve güvenlik açısından daha
uygun bir ortamda yarışabilmenizi sağlamak içindir. Sizlerin de bu tedbirlere uyulması ve
hepimizin sağlının korunması hususunda bizlere destek olmanızı beklemekteyiz.
Sağlıklı Günler Dileriz.
Türkiye Okçuluk Federasyonu

