
 
 

BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA KOŞUSU 

REGLAMANI 

17 EKİM 2020 ANKARA 

1. Yarışma günübirlik olup 17 Ekim tarihinde saat 08.00’da ANKARA Geleneksel 

Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecektir. 

2. Yarışma, TGTOF Açık hava puta koşusu Talimatnamesi uyarınca Büyük Erkek/Bayan 

kategorilerinde yapılacaktır. 

3. Her kulüpten toplamda en fazla 4 müsabık katılabilecektir. Müsabıkların kategori 

başına dağılımı kulüplerin tercihine bırakılmıştır.  

4. Müsabakada yalnızca sıralama atışları (9 Ok x 7 Seri ) yapılıp eleme yapılmayacaktır. 

5. Puanlama Puta Koşusu Talimatnamesi’nde belirtildiği gibi isabet-ıska şeklinde olacak 

olup sıralamada beraberlik olması durumuna karşı her seride putanın alt halkasındaki 

ok sayısı hakemler tarafından puan kartlarına kaydedilecektir.Toplam listede 

oluşabilecek beraberliklerde putanın alt halkasında isabeti fazla olan müsabık üst 

sırayı alır.  

6. 5 bölgede yapılacak sıralama müsabakaları sonunda toplam sıralama listesi 

oluşturulacak Bay/Bayan kategorilerinde ilk 20’de yer alan sporcular Final 

müsabakalarına katılmaya hak kazanacaktır. 

7. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2020 tarihli kulüp vizesini 

yaptırmamış kulüpler ve 2020 tarihli lisansı olmayan sporcular yarışmaya 

alınmayacaktır. 

8. Koşu 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. 

9. Yarışma ile ilgili kayıt işlemleri https://tgtof.org.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır. 

Başvurular 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 24.00’da sona erecektir. Sistem otomatik 

olarak kapanacak olup daha sonra yapılacak başvurular sisteme dâhil olmayacaktır. 

10.Müsabakaya katılan sporcular ve idarecilerin kanuni harcırahları bağlı bulundukları 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkânları dâhilinde ödenebilecektir. 

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

yapılacaktır. 

12.Yarışmaya katılacak İdareci/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. 

13.Hakemler federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir. 

14.Yarışma programı duyurusu kesin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra 

yapılacaktır. 

15.Yarışma Teknik Delegesi İbrahim KELEŞ’ tir. 

https://tgtof.org.tr/


 
 

Önemli not: 

Tüm Katılımcılar akıllı telefonlarına “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulamasını indirerek 

HES karekodu alacaklardır. Söz konusu karekodlar yarışma öncesinde federasyon görevlileri 

tarafından mobil uygulama ile kontrol edilerek, sağlık durumu uygun olanlar yarışmaya kabul 

edilecektir. 

 Tüm katılımcılar resmi internet sayasında ilan edilen duyurudaki taahhütnameyi 

imzalayarak yarışma günü organizasyon yetkililerine teslim etmelidir. 

Karekod almayan sporcu ve hakemler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

Yarışmalar seyircisiz gerçekleşecektir. 

 

 

 


