
 

AÇIK HAVA TAKIMLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI REGLAMANI 

18 – 19 EYLÜL 2021/KAYSERİ 

1. Yarışma 18 – 19 Eylül 2021 tarihlerinde Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nde, Türkiye 
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu yarışma talimatnamesinde belirtilen 5. Madde esasına 
göre 18 yaş ve üzeri kategorisi ve kurallarına göre düzenlenecektir. 

2. Yarışma kulüpler arasında olup bireysel katılım başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3. Takımlar aynı kulübün lisanslı sporcularından oluşacaktır. 
4. Her kulüp en fazla 1 erkek 1 bayan Takım ile yarışmaya katılabilir. 
5. Kulüpler her takım için en fazla 4 sporcu ile müsabakaya katılabilir. Sıralamada en yüksek  

puana sahip 3 sporcunun puanlarının toplamı takım puanını oluşturur.(Kulüpler dilerse1 takım 
için 3 sporcu ile müsabakaya katılım sağlayabilirler.) 

6. Takım sıralama sonucuna göre erkeklerde ilk 16, kadınlarda ilk 16 Takım elemelere katılmaya 
hak kazanacaktır. 

7. Kulüpler Takım oluşturmak için Yıldız ve Genç kategorideki müsabıkları takıma dahil 
edebilirler. 

8. Takımlar Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu yarışma talimatnamesinde belirtilen 
7. Madde esasına göre oluşturulacaktır. 

9. Derecelendirme yalnızca Takım elemeleri sonucunda kazanan takımlar için olacaktır. 
10.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2021 tarihli lisansı olmayan sporcular 

yarışmaya alınmayacaktır. 
11.Yarışma ile ilgili kayıt işlemleri tgtof.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başvurular 10 

Eylül 2021 Cuma günü saat 23:59’da sona erecektir. Sistem otomatik olarak kapanacak olup 
daha sonra yapılacak başvurular sisteme dâhil edilmeyecektir. 

12.Yarışma sonuçlarına göre derece alan takım sporcularına ve 1 (bir) idarecisi/antrenörüne 
Federasyonumuzca harcırah ödemesi yapılacaktır. 

13.Derece elde edemeyen sporcular ve idarecilerin kanuni harcırahları bağlı bulundukları Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkânları dâhilinde ödenebilecektir. 

14.Yarışma ile ilgili Akreditasyon işlemleri 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 08:00 de 
yapılacak olup sporcuların lisansları bu sırada kontrol edilecektir. 

15.Yarışmaya katılacak İdareci ve sporcuların kıyafet talimatına uygun giyinmeleri 
gerekmektedir. 

16.Hakemler Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir. 
17.Kesin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra yarışma programının duyurusu yapılacaktır. 
18.Yarışmaya katılacak olan kulüplerimiz teknik toplantıya gelirken Valilik Olurlarını sporcu 

lisanslarını ve kimliklerini beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. 
19.Yarışma Teknik Delegesi Cüneyt ÖZTAN’dır.  


