
 

YILDIZLAR ve GENÇLER SALON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI REGLAMANI 
25 - 27 MART 2022 / EDİRNE 

 

Şampiyona aşağıda belirtilen tabloya göre YILDIZLAR ve GENÇLER kategorilerinde 
yapılacaktır. 

  MESAFE 
OK SAYISI 

PUANLAMA  PUTA ÖLÇÜLERİ 
SIRALAMA  ELEME  TAKIM ELEME 

YILDIZ ERKEKLER 

18m  5 ok x 7 seri 5 ok  9 ok (3*3*3)  3‐1  110x77x20 
YILDIZ KADINLAR 

GENÇ ERKEKLER 

GENÇ KADINLAR 

 

1. Putanın üst kısmında yer alan halka 3 puan olarak değerlendirilir. 
2. Bireysel Erkekler ve Kadınlar da sıralamada 32 kişi elemeye katılmaya hak 

kazanacaktır. 
3. Takım eleme atışlarında Erkekler ve Kadınlar da ilk 32’de yer alan kulüpler elemeye 

katılmaya hak kazanacaktır. 
4. Takım elemesine katılacak sporcuların belirlenmesi TGTOF Puta Koşusu Talimatının 

7.1 maddesine göre yapılacaktır. 
5. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2022 tarihli kulüp vizesini 

yaptırmamış kulüpler ve 2022 tarihli lisansı olmayan sporcular şampiyonaya 
alınmayacaktır. 

6. Şampiyona sırasında müsabıklara yalnızca kulübün resmi idarecileri veya Türkiye 
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 1. Kademe antrenörlük kursunu başarıyla 
tamamlamış üstadlar nezaret edebilir. Belirtilen kişiler dışındaki kişiler atış sahasına 
alınmayacaktır. 

7. Şampiyona ile ilgili kayıt işlemleri https://tgtof.org.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır. 
Kayıtlar 11 Mart 2022 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra 48 
saat süre ile geç kayıtlar alınacaktır. Geç kayıt ücreti kişi başı 250,00 TL’dir. Geç 
kayıt yapacak olanların Federasyonumuzun banka hesabına ücreti yatırdıktan sonra 
(Hesap adı: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, IBAN: TR73 0001 5001 
5800 7308 9573 58, Açıklama: Adı – Soyadı geç başvuru ücreti) dekontunu 
tgtof@tgtof.org mail adresine göndermeleri gereklidir. Geç kayıtlar 13 Mart 2022 
Pazar günü 23:59'da sona erecektir. Sistem otomatik olarak kapanacak olup daha sonra 
yapılacak başvurular sisteme dâhil olmayacaktır. Müsabakaya kayıt yaptırıp mazeret 
belirtmeden katılmayanlara duyurusu yapılan cezai işlem uygulanacaktır. 



8. Şampiyonada bireysel ve takımlarda (erkek ve kadın) olmak üzere dereceye giren ilk 3 
sporculara ve sporcuların 1 (bir) İdarecisi/antrenörüne, 5 günlük harcırah ve yol ücreti 
ödemesi yapılacaktır. 

9. Bireysel ve Takım müsabakalarına katılarak harcırah alamayan sporcular ve 
idarecilerin kanuni harcırahları bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin 
bütçe imkânları dâhilinde ödenebilecektir. 

10. Şampiyonaya katılacak olan İdareci/Antrenör ve Sporcular akreditasyon işlemleri, 
malzeme kontrolü ve teknik toplantı için resmi antrenman günü hazır bulunacaklardır. 

11. Şampiyona ile ilgili akreditasyon işlemleri 25 Mart 2022 Cuma günü saat 15.00’dan 
itibaren başlayacak olup Sporcuların Lisansları ve Valilik Olurları bu sırada kontrol 
edilecektir. Resmi Antrenman saat 15.00’da başlayacaktır. 

12. Şampiyonaya katılacak olan İdareci/Antrenör ve sporcuların resmi antrenmanda ve 
şampiyona 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. 

13. Şampiyona ile ilgili teknik toplantı 25 Mart Cuma günü saat 19.00’da Edirne Spor 
Salonu’nda yapılacaktır. 

14. Hakemler Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir. 
15. Şampiyona programının duyurusu kesin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra 

yapılacaktır. 
16. Şampiyona Teknik Delegesi Ramazan Şimşek’tir. 

 

 

  


