TÜRKİYE
GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK FEDERASYONU
TARSUS SÜLEYMAN ŞAH HAVA KOŞUSU
REGLAMANI
14 KASIM 2020 / TARSUS-MERSİN
1) Müsabaka, 14 Kasım 2020 Cumartesi günü Mersin / Tarsus Halit Ağa Köyü
mevkiinde yapılacak olup sabah 08.00 da başlayacaktır.
2) Müsabaka, Hava Koşusu Talimatı’ nın 6.1.2. maddesi doğrultusunda Sentetik Yay
Hava Koşusu (sınırsız çekiş kuvveti) 18 yaş ve üzeri Kadın ve Erkek kategorilerinde
yapılacaktır.
3) Müsabaka sonucuna göre Hava Koşusu Talimatı’nın 5. Maddesi doğrultusunda
atıcıların sınıflandırılması yapılacaktır.
4) Her sporcu en fazla 5 ok atabilecektir. Yarışmacının en uzağa giden oku ölçüme
alınacaktır.
5) Salkı genişliği 110 metredir. Sporcular atış çizgisinin 30 metrelik orta kısmından atış
yapacaktır.
6) Bir yayı aynı kategoride birden fazla sporcu kullanamaz.
7) Müsabaka için son kayıt tarihi 11 Kasım 2020 saat 23.59’dur. Kayıtlar ön başvurulara
göre kabul edilecektir. Ön başvurusu bulunan kulüpler sayı sınırlaması olmadan kayıt
yapabilecekler.
8) Kayıtlar www.tgtof.org.tr sitesinde yer alan kayıt formu aracılığıyla ve kulüp
yöneticileri tarafından yapılacaktır.
9) Müsabakaya katılacak olan kulüplerimiz gelirken Valilik Olur’larını, sporcu
lisanslarını ve kimliklerini beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
10) Müsabaka öncesi, Covid-19 ile ilgili TAAHHÜTNAME’nin imza edilip, teknik
masaya teslim edilmesi zorunludur.
11) Hakemler Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecektir.
12) Müsabakaya katılacak sporcular ve antrenörler Federasyonumuz Kıyafet Talimatı’ na
uygun şekilde giyinmek zorundadır.
13) Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2020 tarihli kulüp vizesini
yaptırmamış kulüpler ve 2020 tarihli lisansı olmayan sporcular müsabakaya
alınmayacaktır.
14) Müsabaka ile ilgili akreditasyon işlemleri, kıyafet ve malzeme kontrolü müsabaka
sabahı yapılacaktır.
15) Uygun görülmesi durumunda müsabakaya katılan sporcu ve idarecilerin kanuni
harcırahları bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkânları
dâhilinde ödenebilecektir.
16) Müsabaka Teknik delegesi Ramazan ŞİMŞEK’ tir.
Önemli Not:
Tüm katılımcılar akıllı telefonlarına HES uygulamasını indirerek karekod alacaklardır.
Karekodlar müsabaka öncesinde federasyon görevlileri tarafından mobil uygulama ile
kontrol edilerek, sağlık durumu uygun olanlar müsabakaya kabul edilecektir.
Tüm katılımcılar resmi internet sayfasında ilan edilen duyurudaki taahhütnameyi
imzalayarak yarışma günü organizasyon yetkililerine teslim etmelidir.
Karekod almayan sporcu ve hakemler kesinlikle müsabakaya kabul edilmeyecektir.

