Türkiye Okçuluk Federasyonu
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM)
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM)Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları Yönetmeliği 11 Nisan 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye
Olimpik Hazırlık Merkezleri olarak belirlenen Antalya ve Samsun illerine, aşağıda
belirtilen kriterlere uyan ve başvuru yapan sporcular arasından seçim yaparak yatılı ve
gündüzlü sporcu alımı yapacaktır. Sporcu seçimleri TOHM Değerlendirme Komisyonu
tarafından yapılacaktır.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Y. Göktuğ ERGİN
tarafından yapılan tarama çalışmaları neticesinde Türkiye’de bulunan sporcuların genel
durumları gözlemlenmiş olup, bu tarama sonuçları da sporcu seçimlerinde dikkate
alınacaktır.
Türkiye’nin diğer illerinde bulunan ve bu merkezlerde yatılı olarak kalmayı
kabul eden sporcular da Türkiye Okçuluk Federasyonu’na başvuruda
bulunabileceklerdir.
TOHM Projesi içerisinde yer almak isteyen, durumları aşağıda belirtilen kriterlere
uygun olan sporcularımızın (18 yaşından küçükler için velisi tarafından imzalanmış)
başvuru dilekçelerini en geç 23.06.2017 tarihine kadar Federasyonumuzun 0 312 310
72 83 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
“Türkiye Okçuluk Federasyonu”
Sporcu Seçme Kriterleri:
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Milli Sporcu veya Milli Takımda yarışmaya aday sporcu olmak.
Uluslar arası Okçuluk Yarışmalarında elde edilen sonuçlar.
Dünya sıralaması ve anlık performans açısından Olimpiyat Oyunlarına katılım şansı
Ulusal Okçuluk Yarışmalarında gösterilen performans ve başarı durumu.
Kendi yaş grupları içerisindeki başarı durumu.
Gelişmekte olan sporcular için atış tekniği ve okçuluğa özgü motorik özelliklerin
yeterliliği
2001 ve öncesi doğumlu sporcular için, okul ve özel hayatın okçuluk sporunun
gereklerini karşılayabilecek ve profesyonel sporcu olabilecek şekilde düzenlenmiş
olması.
Sporcuların okul başarı durumları.
Spor hayatı boyunca disiplin cezası almamış olmak
Projenin uygulanacağı illerde ikamet eden sporcular için de yukarıdaki şartların
sağlanması gerekmektedir.
Bu şartların yanı sıra sporcuların yaş gruplarına göre aşağıda belirtilen puan
barajlarını geçtiklerini belirten yarışma sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yaş Grubu
12 ---> 15 Yaş
15 ---> 17 Yaş
15 ---> 17 Yaş
17 +

Mesafe
2x60m
2x60m
2x70m
2x70m

Erkekler
600
610
590
610

Bayanlar
590
600
580
600

