
                          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. 

 16. 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 ilçesi içinde yer alan ortaokul ve liselerde kayıtlı olan öğrencilerden Geleneksel Okçuluk kursu 
görmüş veya okçuluk lisansı olan kişiler katılabilecektir. 
2.Şenliklere gelen sporcu ve seyircilerin her türlü davranışından ilgili okul müdürlükleri sorumludur. 
3.Her okuldan ferdi katılımlarda sayı ve kişi sınırlaması yoktur. 
4.Şenlik Tertip Komitesi ,Şenliklere yer ve saatlerinde değişiklik yapmakta yetkilidir. 
 
KATEGORİLER : 

1. Sabit puta atışı 15 metre mesafeden, 

2. Hareketli puta atışı 10 metre , 15 metre  ,20 metre mesafeden , 

3. Üç boyutlu SİNCAP hedef atışı 10 m. mesafeden, 

4. Yumurta atışı 10 m. mesafeden, 

5. Hareketli , saniyeli siper  atışı yer değiştirmeli 20 m. 15 ve  10 m. mesafeden, 

6. Menzil atışı 

YAŞ GRUPLARI : 

 Ferdi olarak okulları adına 

 5 ve 6 .sınıflar  ( küçükler ) kızlar  ve erkekler grubu 

 7 ve 8 .sınıflar  ( yıldızlar )  kızlar  ve erkekler grubu 

 9 , 10 , 11 ve 12 .sınıflar ( gençler )  kızlar  ve erkekler grubu 

 Okulları adına takım olarak  komitemin belirleyeceği puana göre oluşturulacaktır. 

OYUN KURALLARI : 

 Geleneksel Türk Okçuluğu şenlikleri toplam altı kategoride ayrı ayrı yapılacaktır. 

 Ferdi katılımlarda temel ve başlangıç eğitimi almamış,katılım belgesi,sertifika ve lisans belgesinden en az 

birisi olmayan öğrenciler emniyet nedeniyle yarışmalara katılamaz. 

 Sporcular turnuva süresince geleneksel Türk kıyafetleri giymek zorundadır,geleneksel okçuluk malzemeleri 

dışında malzeme kesinlikle kullanılamaz. 

 Sahanın emniyetinin alınması,atışların yaptırılması,mesafelerin düzenlenmesi,başvurulara ve hava 

koşullarına göre değişiklik yapma yetkisi kurula aittir. 

 Şenliklerde Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarda uygulanan tüm kurallar geçerli olacaktır. Ancak vur 

geç puta mesafeleri şenliklere özel olarak 10 m. ,15 m. ,20 m. ‘ye konulacaktır.   Hareketli puta koşusunda  

Her yarışmacı toplam 7 ok ile 10 m. mesafeden yarışmalara  başlayacaktır.Hedefi vuran bir sonraki hedefe 

geçecektir.20 m. mesafedeki hedefe ne kadar çok ok kalırsa yarışmacının yararına olacaktır.Yakın 

mesafedeki hedefleri sınırlı ok sayısı ile vuramayan yarışmacılar bir sonraki hedefe geçemezler 

puanlamaları ona göre yapılır. 
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 Eşitlik olursa en uzak hedefe veya komitenin belirleyeceği hedefe 3 ok atılır ve puanlama yapılır,yine eşitlik 

çıkarsa 1 ok daha atılır ve Putanın en üstüne vuran kişi öne çıkar veya Aynı puan alınırsa oku hedefte üst 

bölümde olan yarışmacı kazanır. 

 Sabit Puta koşusu 15 metre mesafeden toplam 7 okla yapılacaktır. 

 Üç boyutlu hedef atışı 10 m. mesafeden  3 oktan en az bir tanesi isabet etmelidir.Daha fazla vuran yüksek 

puan alır. 

 Yumurta atışı 10 m. mesafeden  3 oktan en az bir tanesi isabet etmelidir. vurulamazsa 7 metre mesafeden 

atışlar yapılır 

 Hareketli siper atışı ; bir siper arkasından 20m. mesafeden 1 ok 15 m. den 3 ok ile başlar ,10 m. mesafede 

3 ok ile biter.Toplam süre 1,5 dakikadır. 

 Menzil atışında her yarışmacı kuralına uygun olarak AYAK TAŞI’na basarak menzile 3 ok atar,yere uygun 

saplanan ok geçerli sayılır.Belirlenen yan alanlar dışına çıkmayan uygun oklarda en uzak olan menzil 

bozmuş (rekor)olur. En uzun mesafeye atana kupa ve madalya 2 ve 3. lere madalya  ödülü verilir. 

 Ödül töreni final müsabakalarını takiben yapılacaktır. 

 Burada yer almayan hükümlerde yarışma içinde hakemler,yarışma dışında geleneksel okçuluk Yürütme 

komitesi başkanı  tam yetkili sayılacaktır. Hakemler yürütme kurulu tarafından seçilecektir. 

 Yarışma alanının her türlü emniyetinin alınmış olduğu yürütme kurulu üyeleri tarafından kontrol 

edilip,eksiklikler varsa giderildikten sonra yarışmalar başlayacaktır. 

  Ayrıca belirlenecek bölgede Türk okçuluğunu tanıtım alanı oluşturularak yerli ve yabancı kişlere gösteri ve 

tanıtım yapılacaktır. 

 


