SAMSUN KUZEY OKÇULUK SPOR KULÜBÜ
SAMSUN SALON OKÇULUK TÜRKİYE KUPASI
YARIŞMA DAVET MEKTUBU
Türkiye Okçuluk Federasyonu 2019 Faaliyet Programında yer alan Samsun Salon
Okçuluk Türkiye Kupası 11 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk
Tesislerinde gerçekleştirilecek ve Samsun Kuzey Okçuluk İhtisas Spor Kulübü tarafından
organize edilecektir.
Anılan yarışma ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir;
1. Yarışma Klasik Yay (Recurve) – Makaralı Yay (Compound), Büyükler – Gençler, Bay –
Bayan kategorilerinde yapılacaktır.
2. Yarışmada, Klasik ve Makaralı Yaylar sıralama atışlarında 18m mesafeden 2x30 ok,
toplam 60 ok atışı yapacaklardır. Sıralama atışlarının sonucuna göre, büyükler ve
gençler kategorilerinde ayrı ayrı bireysel ve takım elemeleri ile final atışları
yapılacaktır. Bireysel eleme atışlarında, sıralama atışlarına göre ilk 32 sırada yer alan
sporcular madalya tasnifi için yarışacak, 33 ile 64. Sıra arasında yer alan sporcular ise
kendi aralarında sıralama tasnifi için bireysel eleme atışları gerçekleştireceklerdir.
3. Klasik ve Makaralı Yaylarda, sıralama atışlarının sonucuna göre kategorilerinde ilk 32
sporcu arasına girenler bireysel eleme atışlarına katılacaklardır. Bireysel eleme ve
Final atışlarında Klasik Yaylarda Set Sistemi, Makaralı Yaylarda 5 seri üzerinden
toplam puan sistemi uygulanacaktır.
4. Klasik ve Makaralı Yaylarda sıralama atışlarına göre ilk 16 sırada yer alan Bay ve Bayan
Takımlar, Takım Elemeleri ve Finallerine katılacaklardır. Klasik Yaylarda Takım
Elemelerinde ve Finallerinde Set Sistemi, Makaralı Yaylarda ise 4 Seri üzerinden
Toplam Puan sistemi uygulanacaktır.
5. Yarışmaya katılacak olan İdareci, Antrenör ve Sporcular, Kayıt ve Akreditasyon
işlemleri ile Malzeme Kontrolü ve Teknik Toplantı için Resmi Antrenman günü
Samsun’da hazır bulunacaklardır.
6. Yarışma ile ilgili Kayıt ve Akreditasyon işlemleri 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat
10:00’dan itibaren yapılabilecektir.
7. Malzeme Kontrolü sırasında Antrenörler Sporcuların yanında hazır bulunacaktır.
Yarışmaya katılacak olan antrenör ve sporcular Resmi Antrenmana, Okçuluk
Federasyonu Yarışma Talimatında yer alan Kıyafet ve Esaslarına uygun Resmi Yarışma
Kıyafetleri ile katılacaklardır. Akreditasyon işlemlerini tamamlamayan ve resmi

yarışma kıyafeti olmayan sporcular resmi antrenman ve malzeme kontrolüne kabul
edilmeyeceklerdir.
8. Hakemlere ait görevlendirme Türkiye Okçuluk Federasyon Merkez Hakem Kurulu
tarafından Okçuluk Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre
yapılmakta olup gerekli geçici görev izinleri kendi bölgelerince alınacaktır.
9. Yarışmalara isteyen dilediği kadar sporcu, antrenör ve idareci ile katılabilecektir.
Yarışmalara katılacak olan sporcu, antrenör ve idarecilere, 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. Katılım
ücretleri Resmi Antrenman günü yapılacak olan kayıt işlemleri sırasında makbuz
karşılığında alınacaktır.
10. Yarışmalara katılacak olan kafilelerin, yarışma işleyiş planı ve yarışma programının
belirlenebilmesi için www.tof.gov.tr adresi üzerinden yapacakları sporcu ve antrenör
kayıt işlemlerini 02 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 06 Aralık 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. Online sistem üzerinden başvuru yapmadığı halde yarışmaya katılmak
isteyen sporcu, antrenör ve kulüplerin, Resmi Antrenman sonuna kadar Akreditasyon
ofisine başvurmaları ve sporcu başına 200,00 ₺ geç katılım ücretini yatırarak kayıt
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde sporcu ve kulüplerin
yarışmaya katılabilmesi mümkün olamayacaktır, ayrıca online kayıt sistemi üzerinde
kayıt yaptırdığı halde yarışmaya kendi isteği veya kurallar gereği katılamayacak olan
sporcuların kulüpleri, yarışmaya katılamayan her bir sporcu için 200,00 ₺ değişiklik
ücreti ödeyeceklerdir. Ödeme yapmayan kulüpler yarışmaya katılamayacaklardır.
11. Yarışmada bireysel eleme atışlarının sonucuna göre Büyükler Kategorisinde 1. Sırada
yer alan sporculara 1.000,00₺, 2. Sırada yer alan sporculara 750,00₺ ve 3. Sırada yer
alan sporculara 500,00₺ para ödülü verilecektir. Gençler kategorilerinde ise 1. Sırada
yer alan sporculara 750,00₺, 2. Sırada yer alan sporculara 500,00₺ ve 3. Sırada yer
alan sporculara 250,00₺ para ödülü verilecektir.
12. Yarışma Teknik Delegesi Burak BEREKET’dir.
Tüm katılımcılara başarılar dileriz.
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