
 

CUMHURİYET KUPASI HAVA KOŞUSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI REGLAMANI 

29 - 30 EKİM 2022 / ADANA 

 

Şampiyona; 
Mürekkep Yay karma 
Sınırsız Çekiş Kuvveti Erkek 
Sınırsız Çekiş Kuvveti Kadın 
50 lb. 50 yaş ve üstü 
50lb. 14 – 17 yaş karma 
35lb. 13 yaş ve altı karma 
Kategorilerinde TGTOF Hava koşusu talimatı kurallarına göre yapılacaktır. 
 

1. Hava Koşusu Talimatnamesinin 5. Maddesi doğrultusunda sınıflandırılması yapılan 
atıcılar 5. Maddede belirtilen sayıda ok atışı yapacaktır. 

2. Sınıflandırması yapılmamış atıcılar en fazla 3 ok atacaktır. Yarışmacının en uzağa 
giden oku ölçüme alınacaktır. 

3. Hava koşusu kategorilerinde yayların ölçümü dügülün / tir geçimi hizasından olacak 
şekilde libre ölçerin kancası dügülün 1 santim altından yapılacaktır. 

4. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2022 tarihli kulüp vizesini 
yaptırmamış kulüpler ve 2022 tarihli lisansı olmayan sporcular müsabakaya 
alınmayacaktır. 

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

6. Şampiyona ile ilgili kayıt işlemleri https://tgtof.org.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır. 
Kayıtlar 20 EKİM 2022 PERŞEMBE günü saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten 
sonra 2 gün 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 22 
EKİM 2022 CUMARTESİ günü 23:59'da sona erecektir. Sistem otomatik olarak 
kapanacak olup daha sonra yapılacak başvurular sisteme dâhil olmayacaktır. 

7. Şampiyonada hava koşusu kategorilerinde dereceye giren ilk 3 sporculara ve 
sporcuların 1 (bir) İdarecisi/antrenörüne, 4 günlük harcırah ve yol ücreti ödemesi 
yapılacaktır.  



8. Şampiyonaya katılarak harcırah alamayan sporcular ve idarecilerin kanuni harcırahları 
bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkânları dâhilinde 
ödenebilecektir. 

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

10. Müsabaka programı, resmi antrenman ve teknik toplantı ile ilgili program katılım 
durumu hesaplanıp başvuru tarihinden sonra yayımlanacaktır. 

11. Şampiyonaya katılacak olan İdareci/Antrenör ve sporcuların resmi antrenmanda ve 
müsabaka süresince 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. Hakemler Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir. 
13. Müsabaka programının duyurusu kesin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra 

yapılacaktır. 
14. Şampiyona Teknik Delegesi Hatice Kübra BALABAN’dır. 

 

 

  


