
  

 

                                     BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 

 

AMAÇLARIMIZ: 

• İnsan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, çocuklarımızda bir ömür boy uygulanacak bir kültür 
olarak anlaşılmasını/içselleştirilmesini sağlamak, 

• Çocuklarımızın sportif etkinliklerdeki fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik 

• yönden; iletişim, sosyalleşme, saygı görme / gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma 

• becerilerinin gelişmesini sağlamak, 

• Yetenekli gençlerimizi; ülkemizin geleneklerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, barış, 

• kardeşlik ve Fair Play (iyi oyun) ilkelerine bağlı, bireyler olarak ülkemiz sporuna kazandırmak. 

• 18. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamındaki etkinliklerin; bir oyun, eğlence ve aynı zamanda 

• şenlikli bir eğitim deneyimi halinde benimseyerek yaşam biçimine dönüşmesine zemin hazırlamak. 

 

KATILMA KURALLARI  

1.   Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan İlk öğretim ve orta öğretimde kayıtlı olan öğrenciler öncelikli olmak üzere tüm 
vatandaşlarımız geleneksel tarz okçuluk eğitimi almış olmak koşuluyla yarışmalara katılabilecektir. 

2.   Şenliklere gelen sporcu ve seyircilerin her türlü davranışından ilgili okul müdürlükleri ve şahsın kendisi sorumlu olup 
emniyete aykırı görülen her duruma hakemlerce derhal müdahale edilecektir.  

3.   Her okul takımı ve ferdi katılımlarda sayı ve kişi sınırlaması yoktur. 

4.  Şenlik Tertip Komitesi, Şenliklerin yer ve saatlerinde ve atış uygulamalarında değişiklik yapmakta yetkilidir. 

 

 OYUN KURALLARI: 

1. Geleneksel Türk Okçuluğu şenlikleri Puta hedefine atış ve Menzil atışı kategorisinde olmak üzere ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

2. Ferdi katılımlarda Temel ve başlangıç eğitimi almamış, katılım belgesi, sertifika ve lisans belgesinden en az 
birisi olmayan veya geleneksel tarz atış tekniğini atış günü ilgili hakeme gösterip adını listeye yazdırmayan 
kişiler yarışmalara katılamaz. 

3. Sporcular turnuva süresince serbest kıyafetlerle yarışmalara katılabileceği gibi isteyen kişiler geleneksel Türk 
kıyafetleri ile de katılabilirler. 

4. Geleneksel tarz okçuluk malzemeleri dışında hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmaz. Tespit edilenler atış hattına 
alınmaz ve atıştan men edilir. 10 yaşından küçükler hariç, başparmak çekişi dışında atışa izin verilmez. 

5. Sahanın emniyetinin alınması, atışların yaptırılması, mesafelerin düzenlenmesi, başvurulara ve hava 
koşullarına göre değişiklik yapma yetkisi kurula aittir. 

6. Şenliklerde müsabakalarda uygulanan temel kurallar geçerli olacaktır. Hedef/Puta mesafeleri şenliklere özel 
olarak 5m, 10 m. 15 m. 20 m. ve 25 m. ye konulacaktır. Her yarışmacı toplam 3 set ve ve her sette yaş 
gruplarına göre 5 - 7 ve 9 adet ok atacaktır. Puanlamalar kurul tarafından atış başlamadan önce yaş gruplarına 
uygun olarak belirlenecektir. 

7. Eşitlik olursa en uzak hedefe veya komitenin belirleyeceği hedefe 3 ok atılır ve puanlama yapılır. Yine eşitlik 
çıkarsa 1 ok daha atılır ve en yüksek puanı alan kişi öne çıkar. Yine eşitlik bozulmamış  ise oku hedefte üst 
bölümdeki yuvarlağın ortasına en yakın olan yarışmacı eşitliği kazanır.  
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8. Puta atışları bitince veya ayrı bir alanda Menzil atışlarına geçilir. Menzil atışında her yarışmacı kuralına uygun 
olarak AYAK TAŞI’na basarak menzile 5 ok atar. Yere uygun saplanan ok geçerli sayılır.  Belirlenen yan alanlar 
dışına çıkmayan uygun oklarda en uzak olan menzil bozmuş (rekor) olur. 

9. Ödül töreni final müsabakalarını takiben yapılacaktır.  

10. Puta atışlarında ferdi olarak her grupta ilk üçe giren kişilere büyük boydan küçüğe doğru kupa ve ok 
malzemeleri, ile katılım madalyası (Altın, Gümüş,Bronz) verilecektir.  

11. Menzil atışlarında her grup birincisine Kupa ve madalya ile okçuluk malzemeleri verilecektir. Hediye miktarları 
komite tarafından malzeme durumuna göre artırılarak teşvik edilebilir. 

12. Burada yer almayan hükümlerde yarışma içinde hakemler, ve kesin karar baş hakem tarafından, yarışma 
dışında ise Kemankeş dernek başkanı tam yetkili sayılacaktır. Hakemler yürütme kurulu tarafından tespit 
edilecektir. 

13. Yarışma alanının her türlü emniyetinin alınmış olduğu yürütme kurulu üyeleri tarafından kontrol edilip, eksikliler 
varsa giderildikten sonra yarışmalar başlayacaktır. 

14. Okçuluk malzemeleri en az 1 gün önceden Belediye tarafından Branş yetkilisine teslim edilecektir.  

15. Ayrıca belirlenecek bölgede Türk okçuluğunu tanıtım alanı oluşturulacak ve farklı tip hedeflere atış gösteri 
alanında isteyenlere atış yaptırılacaktır. 
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