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BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 

 
AMAÇLARIMIZ: 
 İnsan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, çocuklarımızda bir ömür boyu 
 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. 
 Nilüfer 19. 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 İlköğretim ve orta öğretimde kayıtlı olan öğrenciler, 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. Yarışma yeri Nilüfer Belediyesi Hasanağa Futbol Sahasıdır. 
5. Şenlik Tertip Komitesi, Şenliklerin yer ve saatlerinde ve atış uygulamalarında değişiklik yapmakta yetkilidir.  
 
 OYUN KURALLARI: 
 
1.   Geleneksel Türk Okçuluğu şenlikleri Puta hedef atışı şeklinde yapılacaktır. 
2.   SporcularınGeleneksel okçuluk eğitimi almış olmaları gerekli olup lisans, katılım belgesi , kurs bitirme belgesi 

olanlar veya geleneksel okçuluk kursuna devam edenler yarışmaya katılabilir.( Yarışmacıların Geleneksel 
Okçuluk eğitimi alıp almadıklarından Okul Müdürleri sorumludur) 

3.   Sporcular turnuva süresince okul eşofmanı giyeceklerdir, 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.  

5.   Başparmak çekişi dışında atışa izin verilmez.  
6.   Sahanın emniyetinin alınması, atışların yaptırılması, mesafelerin düzenlenmesi, başvurulara ve hava koşullarına 

göre değişiklik yapma yetkisi kurula aittir.  
7.   Eşitlik olursa 1 seri eşitlik bozma atışı yapılır. Yine eşitlik bozulmamış   ise oku hedefte alt bölümdeki 

yuvarlağın ortasına en yakın olan yarışmacı eşitliği kazanır.   
8.   Geleneksel Türk Yayı formunda organik, fiber veya lamine yay kullanılabilir. 
9.   Oklar ahşap ok olmak zorunda olup, gez; adi gez, bakkam gez, başpare gez olabileceği gibi plastik gezde 

kullanıla bilir. Ancak eşitlik halinde plastik gez kullanan yarışmacı elenir. 
10. Her yarışmacının kendine yetecek kadar oku olmalıdır ve her yarışmacının oklarının teleklerinin alt kısmında 

adı soyadı yazması gereklidir. 
11. Her yarışmacının tirkeşi olmalıdır. 
12. Her atış seti için süre 120 saniyedir. 
13. Atış sırasında atış çizgisinden 3 metre uzağa düşen ok atış yapmış sayılır. 
14. Atış sırasında öne düşen ok kesinlikle alınmaz. 
15. Burada yer almayan hükümlerde yarışma içinde hakemler, ve kesin karar baş hakem tarafından 

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

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



 
PUTA   

KATEGORİ                            YAŞ GRUBU    MESAFE   OK SAYISI    PUANLAMA   ÖLÇÜLERİ 
                                                                                                                                                     
 

MİNİKLER (KIZ-ERKEK): 
İlkokul 3. ve 4. Sınıflar 

8 – 9 Yaş 25 m. 7 Ok x 7 Seri İsabet / Iska 110*77*20 

KÜÇÜKLER (KIZ – ERKEK): 
Ortaokul 5. ve 6. Sınıflar 

10 – 11 Yaş 30 m. 7 Ok x 7 Seri İsabet / Iska 110*77*20 

YILDIZLAR (KIZ – ERKEK): 
Ortaokul 7. ve 8. Sınıflar 

12 – 13 Yaş 35 m. 7 Ok x 7 Seri İsabet / Iska 110*77*20 

GENÇLER (KIZ – ERKEK): 
Liseler 

14 – 15 – 16 
– 17 Yaş 

40 m. 9 Ok x 7 Seri İsabet / Iska 110*77*20 

 
 
 

BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 
 

Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
 
NAŞİT GÜNDOĞAN HASANAĞA İ.O. 539 764 71 66 
İSMAİL AYDIN ALİ KUŞÇU İ.H. ORTA OKULU 505 719 22 94 
ERSEL ERSÖZ HASANAĞA İ.O. 532 423 51 84 
 


