
 

MİNİKLER AÇIK HAVA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI REGLAMANI 

07 AĞUSTOS 2021/KONYA 

1. Yarışma günübirlik olup 7 Ağustos 2021 tarihinde Meram / Dutlu Millet Bahçesi - Okçuluk 
Tesisleri’nde yapılacaktır. 

2. Yarışma, TGTOF Açık Hava Puta Koşusu Talimatnamesi uyarınca Minikler Kız/Erkek 
kategorilerinde yapılacaktır. 

3. Müsabakaya Bursa, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Samsun, Osmaniye ve Konya bölge 
müsabakalarından oluşan Türkiye sıralama listesi sonucuna göre 8-9 yaş ve 10-11 yaş 
grubunda ilk 16 ve 12-13 yaş grubunda ilk 32’de yer alan sporcular katılabileceklerdir. (Eşitlik 
olması durumunda eşitlik bozulana kadar alt sırada yer alan sporcular da müsabakaya dahil 
edilecektir.)  

4. Müsabakaya katılım sağlayamayacak sporcu/kulüplerin tgtof@tgtof.org mail adresinden 
Federasyonumuza bilgi vermeleri önemle rica olunur. 

5. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2021 tarihli kulüp vizesini yaptırmamış 
kulüpler ve 2021 tarihli lisansı olmayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır. 

6. Müsabakada TGTOF Açık Hava Puta Koşusu Talimatnamesi uyarınca 8-9 yaş ve 10-11 yaş 
grubunda sıralama atışları (7 Ok x 7 Seri) sonucuna göre derecelendirme yapılacaktır. 

7. 12-13 yaş grubunda sıralama atışları (7 Ok x 7 Seri) sonucuna göre Kız-Erkek kategorilerinde 
ilk 16 elemeye katılmaya hak kazanacaktır.  

8. Koşu sırasında müsabıklara yalnızca kulübün resmi idarecileri veya antrenörü nezaret edebilir. 
Belirtilen kişiler dışındaki kişiler atış sahasına alınmayacaktır. 

9. Müsabakada kürsü yapan sporcu ve bir (1) İdareci/Antrenörüne, harcırahları 
Federasyonumuzca ödenecektir. 

10.Yarışma ile ilgili akreditasyon işlemleri, kıyafet ve malzeme kontrolü yarışma sabahı 
yapılacaktır. 

11.Yarışmaya katılacak İdareci (Kulüp Başkanı)/Antrenör ve sporcuların Resmi Antrenmanda ve 
yarışma boyunca Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kıyafet Talimatnamesine 
uygun giyinmeleri gerekir. Geleneksel yarışma kıyafeti olmayan idarecilerin sporcuları 
malzeme kontrolüne kabul edilmeyecektir. Akreditasyon işlemlerini tamamlamayan ve 
geleneksel yarışma kıyafeti olmayan sporcular malzeme kontrolüne kabul edilmeyecektir.   

12.Uygun görülmesi durumunda müsabakaya katılan sporcu ve idarecilerin kanuni harcırahları 
bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkânları dâhilinde 
ödenebilecektir.  

13.Hakemler Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir.  

14.Yarışmaya katılacak olan kulüplerimiz gelirken Valilik Olurlarını sporcu lisanslarını ve 
fotoğraflı kimliklerini beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.  

15.Yarışma Teknik Delegesi İbrahim KELEŞ’ dir.  


