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OKÇULUK YARIŞMA TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

Madde 1- Okçuluk yarışmalarının, Okçuluk Federasyonu ile (FITA) Uluslararası Okçuluk 

Federasyonunun kural ve talimatnamelerine uygun olarak yürütülmesini, okçuluk 

yarışmalarının belli bir disiplin içinde yapılmasını sağlamaktır. 

 

Kapsam  

Madde 2- Bu Talimat, Okçuluk Federasyonu yarışmalarını ve İl Müdürlüklerince düzenlenen 

bölgesel yarışmalar ile diğer temsili ve özel yarışmalarını kapsar. 

      Türkiye ‗de düzenlenen Okçuluk yarışmaları, Okçuluk Federasyonu, Uluslararası 

Federasyon (FITA) kuralları ve bu talimat hükümlerine göre yapılır. Talimatta 

düzenlenmemiş konularda kesin karar FITA kuralları göz önünde bulundurularak Türkiye 

Okçuluk Federasyonu tarafından verilir. 

 

Dayanak 

Madde3- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 

kanunun Ek-9 uncu maddesi,14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsünün 5. maddesi 

ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünün 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

a) Federasyon   : Türkiye Okçuluk Federasyonu 

b) Federasyon Başkanı    : Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanını, 

c) Yönetim Kurulu          : Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

ç) İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü il Müdürlüklerini 

d) İlçe Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İlçe Müdürlüklerini 

e) FITA   : Uluslararası Okçuluk Federasyonunu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Yarışma Çeşitleri 

Madde 5- Türkiye‘de düzenlenecek Okçuluk yarışmaları aşağıdaki şekillerde yapılır. 

a)  Açık hava hedef okçuluğu 

-    Bir günde Tek FITA (4 Mesafe) 

- 2 günde FITA atışları uzun mesafeler 1. gün ( 90–70–60) altmış metre bayanlar için  

- Kısa Mesafeye 2. gün ( 50–30 mt) kısa mesafe erkek ve bayanlar için 

- 2x 36 ok 70 mt olimpik atışlar.( sıralama atışları) 

- Olimpik Tur bireysel Eleme Atışları 

- Olimpik Tur Takım Atışları  



      b)   Salon Hedef Okçuluğu 

c)   Field Okçuluğu  

ç)   Ski Okçuluğu (kayaklı Okçuluk) 

 

Kategoriler 

Madde 6-Yarışmalara katılacak sporcular aşağıdaki kategorilerde yarışırlar. 

Büyük Bayanlar 18 yaş ve üzeri, 

Büyük Erkekler 18 yaş ve üzeri, 

Genç Bayanlar   14–18 yaş, 

Genç Erkekler    14–18 yaş, 

Yıldız Bayanlar  14-16 yaş, 

Yıldız Erkekler   14-16 yaş.  

Minik  Bayanlar   ...-14 yaş 

Minik Erkekler    ....-14 yaş 

a) Genç Bayanlar ve Genç Erkekler yarışmaları büyükler kategorisinden ayrı yapılabilir. 

b) Gençler Kategorisinde yarışacak sporcuların 18 yaşından gün almamış olmaları 

gerekir. 

c) Genç okçu isterse büyükler kategorisinde yarışabilir.   

Madde 7- Okçuluk yarışmaları Resmi ve Özel olmak üzere iki çeşittir. 

 

a) Resmi Yarışmalar: Türkiye  Okçuluk Federasyonu, il ve ilçe Müdürlükleri tarafından 

düzenlenir, ilan edilir ve yürütülür. 

b) Özel Yarışmalar: Özel yarışmalar spor kulüpleri ve her derecedeki öğretim kurumları 

tarafından düzenlenir ve ilçelerde yapılacak her türlü yarışmalar il veya ilçe 

Müdürlüğü ile Okçuluk İl Temsilciliği tarafından denetlenir. Yapılacak tüm giderler 

yarışmayı düzenleyen kuruluşlara aittir.  

c) Teknik toplantıya katılmayan il  temsilcileri yarışmaya katılma hakkını 

kaybederler.(Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan il veya sporcuların 

katılımlarına yarışmanın Teknik Kurulu karar verir.  .) 

 

Yarışmaya çağrı  

Madde 8- Okçuluk Federasyonu, faaliyet programı gereğince yapacağı resmi yarışmaların 

başlama  tarihinden en az 7 gün önce, faaliyet gösteren bölgelere talimat gönderir ve 

bölgelerden çağrılacak sporcu, hakem, yönetici sayısını belirtir. Yarışmaya katılacak 

bölgelerin yöneticileri yarışmalardan bir gün önce yapılacak teknik toplantı da, ilinden 

katılacak sporcu ve yöneticileri belirten resmi yazıyı Federasyon yetkilisine verir. 

 

Yarışma programı 

Madde 9-  Yarışmalardan bir gün önce Teknik Toplantı yapılır. Bu toplantıya bütün il 

ve/veya Tüm Kulüp  yöneticileri katılır ve takımlarında yer alan sporcuların isim listesi ile, o 

sezon için geçerli vizesi yapılmış sporcuların lisanslarını yarışma Teknik Kuruluna verir. 

Yarışma günü, yarışma başlamadan önce teknik malzeme kontrolü yapılır. Kontrol 

tamamlandıktan sonra yarışma başlar. Yarışma bittikten sonra ödül dağıtımı ve kapanış töreni 

yapılır. Yarışmaya katılan tüm sporcu, yönetici ve hakemlerin kapanış törenine yarışma 

kıyafetiyle katılmaları zorunludur. 

Yarışma saatleri Federasyon tarafından saptanır ve müsabaka teknik toplantısında il ve 

kulüp yöneticilerine bildirilir. Zorunlu hallerde illerin şartları dikkate alınarak Yarışma 

Teknik Kurulu saatlerde değişiklik yapabilir. 

 



Yarışmaya katılabilme 

Madde 10- Okçuluk Şampiyonasına katılabilmek için Açık Hava ve Salon il Birinciliği 

Yarışmalarının sonuçlarının Federasyona bildirilmesi zorunludur. Bu kurala uymayanların 

Türkiye Şampiyonasına davet edilmesi Federasyonun yetkisindedir.  

Türkiye birinciliğine katılacak illerin sporcuları bildirilen sonuçlara göre Federasyon 

kurulunca tespit edilir ve bildirilir. Federasyon, il ve ilçelerin sporcularını bu sonuçlara göre 

ismen davet edebileceği gibi, her ile faaliyet etkinliğine göre belli bir kontenjan ayırarak 

sporcuları illerin tespitini de isteyebilir. Herhangi bir nedenle İl ve ya İlçe birinciliği 

yapılmamış bir il ve ilçede bulunan milli ve temsil yeteneği yüksek olan sporcular 

müsabakaya Federasyon tarafından ismen davet edilebilir. Okçuların lisans ve vize işlemleri 

Türkiye Okçuluk Federasyonu Sicil Lisans talimatına  göre yapılır. Bir sporcu aynı sezon 

içinde iki ili ya da kulübü temsil edemez. Yarışmaya illerinden aldıkları kafile yazısında 

Antrenör ve İdareci, olarak yazılanlar yarışmaya sporcu olarak katılamazlar.  

Okçuluk transfer dönemi 1-Ekim 31 Ekim arasıdır. 

 

Lisanslar 

Madde 11- Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılan tüm sporcuların yarışmanın 

yapılacağı sezona ait lisans vizelerini yaptırmış olmaları gereklidir. Lisansları vizeli olmayan 

sporcular yarışmalara alınmaz, yolluk ve harcırahları ödenmez. 

Yıldızlar ve gençler kategorisinde yarışacak okçuların yaş durumları ve bu kategoride 

yarışabilecekleri son tarih her yarışmadan önce Federasyon tarafından gönderilen yarışma 

talimatında belirtilecektir. Bu kategoride yarışacak sporcular, nüfus cüzdanlarını da 

yanlarında bulunduracaklardır. Faaliyet programında yer alan bir yarışmanın Federasyon 

tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, yarışma tarihi dikkate alınır. Yıldızlar 

kategorisine lisanslar, Federasyonun yaş tahdidi dikkate alınarak ve Federasyon Sicil Lisans 

Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili İl Müdürlüğünce verilir. 

 

Uluslararası yarışmalar 

Madde 12- Uluslar arası yarışmaya katılacak Milli okçuları seçme yetkisi Okçuluk 

Federasyonuna aittir. Federasyon bu sporcuları, sezon içindeki genel form durumlarına göre 

doğrudan doğruya yahut gerektiğinde özel seçme yarışması yaparak belirleyebilir. Milli 

takıma davet edilecek sporcularda üstün başarı yanında, ahlak ve fazilet sahibi  olma  şartı da 

aranır. 

 

Takımların oluşturulması 

Madde 13- Okçuluk dalında faaliyet gösteren en az üç spor kulübü olduğu takdirde o bölgede 

kulüpler arası müsabaka ve takım yarışması yapılabilir.. 

İller her kategoride Federasyonun belirleyeceği sayıda okçu ile yarışmalara girebilir. Takım 

yarışması yapıldığında; erkekler ve bayanlar kategorilerinde, genç veya büyük olmasına 

bakılmaksızın o il veya kulübün en iyi üç okçusunun puanları esas alınır. Takımların 

oluşumunda Bir ilde yarışmaya katılan kulüp takımı veya takımları var ise bu il yarışmaya 

katılan kulüp takımlarının dışında kalan sporcularından sadece tek bir sporcu alarak bölge 

takımı oluşturabilir. Takım listeleri teknik toplantıda yarışma teknik kurulunun belirleyeceği 

zamandan önce verilir. 

 

İl ve İlçe Müdürlüklerinin sorumlulukları 

Madde 14- İl temsilcisi, İl ve İlçe Müdürlüklerinin sorumlulukları : 

a) İl temsilcisinin sorumluluğu: Okçuluk malzemeleri ayniyat talimatı hükümlerine 

uygun olarak İl spor dalı temsilcileri tarafından muhafaza edilir ve müsabakaya hazır 

bulundurulur. 



b) İl ve İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları: İller yıllık faaliyet programlarını en geç her 

yılın şubat ayında Federasyona göndermekle yükümlüdürler. İl ve İlçelerin 

yapacakları müsabakaların en az iki adedi diğer İl ve İlçelere de açık olmalı ve gerekli 

davet yazısı diğer İl ve İlçelere ve bilgi için Federasyona gönderilmelidir. İl faaliyet 

programlarında hangi Yarışmaların diğer il ve ilçelere açık olduğu belirtilmelidir. 

 

Yarışmaların ertelenmesi 

Madde 15- Yarışmalar belirtilen yer ve zamanda başlatılır. Bir yarışma ancak zorunlu 

nedenlerle başka bir güne ertelenebilir. Erteleme yetkisi yarışma Teknik Kuruluna veya her 

durumda federasyona aittir. 

 

Okul müsabakaları 

Madde 16- İlk, Orta dereceli okullar ile üniversite yarışmalarında yalnız teknik organizasyon 

Federasyona ait olup mali konularda düzenleyici kurum ve kuruluşlar sorumludur. 

Yarışmalara katılacak yöneticiler federasyonca özel olarak istenecek belgeleri getirmekle 

yükümlüdürler. Yarışma Okçuluk yarışma Talimatına göre yapılır. Yarışmada gözlemci 

olarak Okçuluk Federasyonundan en az 2 kişi görevlendirilir. 

Üniversiteler ve Orta dereceli okullar arası yapılacak yarışmalarda hakemler Okçuluk 

Federasyonunca görevlendirilir. 

 

Mali hükümler 

Madde 17- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalara katılacak il ve ilçelerin veya 

kulüplerin, davet edilen miktardaki sporcu ve yöneticilerinin yolluk ve yevmiyeleri Okçuluk 

Federasyonu bütçesinden ödenir. 

          İller Federasyonun çağırdığı sporcu miktarından fazla sayıda okçuyu yarışmaya 

sokmak isterlerse, organizasyon planını olumsuz etkilememek kaydı ile ve masrafları illerince 

karşılanmak üzere, bu istek kabul edilebilir. 

 

İl spor dalı temsilcilerinin yarışma organizasyonu ile ilgili çalışmaları  

Madde 18- İllerde Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda İl spor dalı temsilcisinin 

görevleri: 

a)  Yarışmanın yapılacağı sahanın yarışmalara elverişli olup olmadığının tespit eder. 

b)  Okçuluk yarışması için gerekli malzemelerin ( Hedef sehpası, hedef minderi, hedef 

yüzleri, çeşitli saha atış plakaları, çeşitli müsabaka cetvelleri v.b.)  olup olmadığını 

tespit eder 

c) Hava durumunun (açık, güneşli, yağmurlu, rüzgârlı) bildirilmesi, 

ç)  Bütün saha malzemelerinin Okçuluk İl Temsilcisi  tarafından müsabakadan bir gün 

önce yarışma sahasında hazır bulundurulması, 

d) Okçuluk İl Spor Dalı Temsilcisinin zorunlu olarak il dışına çıkması halinde bir yazı ile 

yarışma tarihinden önce Federasyona bildirilmesi, 

e) İl spor dalı temsilcisinin adına yardımcısının bırakılması ve bu yetkilinin ismen 

bildirilmesi ve il Spor Dalı temsilcisi adına tüm hazırlıkların bu kişi tarafından 

yürütülmesi, 

f) Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda: 

 İl Spor Temsilcisi organizasyonla ilgili bütün hazırlıkları yapacak ve ilinde düzenlenecek 

Federasyon Yarışmalarından en az on gün önce yukarıda belirtilen konularda bir rapor 

hazırlayarak Federasyona bildirecektir. 

     



Yarışma teknik kurulu 

Madde 19- Federasyon Başkanı veya görevlendireceği bir üye, ya da Federasyon temsilcisi 

ile Merkez Hakem Kurulunun tayin edeceği en az 1 hakemden ve 2 üyeden oluşur. Kurulda 

tercihen Uluslararası lisansa sahip hakemlere görev verilir. Federasyonun bildireceği yer ve 

saatte toplanır ve yarışma süresince Hakem Yönetmeliğinde belirtilen görevlerini yürütür. 

Yarışma teknik kurulu ön toplantısında, Okçuluk İl Spor Dalı Temsilcileri veya yetki 

belgesini taşıyan vekili veya İl Müdürlüğünce resmi yazı ile görevlendirilen yönetici o ili 

temsil eder. Yarışma öncesi yapılan teknik toplantıya geçerli özre dayanmayan nedenlerle 

katılmayan iller veya sporcular yarışmaya alınmaz. 

 

Okçuların kıyafetleri 

Madde 20- Herhangi bir okçuluk Yarışmasına katılacak olan sporcuların, kıyafetlerinde 

aşağıda belirtilen şartlara uymaları zorunludur. 

 Bayanlar: Spor ayakkabı, beyaz spor çorap, beyaz etek veya pantolon, Şort (takım 

arkadaşlarına uymak şartıyla) beyaz kısa veya uzun kollu bluz, şapka ve okçulukla ilgili 

aksesuar. Takım sporcuları aynı kıyafeti giymek şartıyla kulüp veya bölge renklerinden 

oluşan giysiyi kullanabilirler 

 Erkekler: Spor ayakkabı, beyaz uzun pantolon, Şort kısa ve uzun kollu fanila, şapka ve 

okçulukla ilgili aksesuar. Beyaz süveter ve yelek giyebilir. Hava şartlarına göre koruyucu 

ceket, yağmurluk v.s. giyilebilir. Bu konuda Teknik Kurulun kararına gerek yoktur. 

a) Atışlar sırasında spor ayakkabı giyilmesi mecburidir. 

b) Sırt numaraları okçunun sırtına atış esnasında görülecek şekilde takılır. 

c) Okçuların giyecekleri üzerinde isimleri, bayrakları veya kulüp/ Şehrin  amblemi 

bulunabilir. Ancak, Federasyon tarafından izin verilmeden reklam amacı taşıyan 

herhangi bir giysi giyemez ve takamazlar. 

       ç)  Bunun dışındaki hükümlerde FITA kuralları uygulanır. 

 

Hedeflerin sıralaması ve okçuların hedeflere dağılımı 

Madde 21- Hedeflerin sıralanması ve okçuların hedeflere dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

a) Hedeflere dağıtılacak okçuların hedef numarası ve atış sırasının tespiti için Yarışma 

Teknik Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde kura çekimi yapılır. 

Yarışmalara katılan sporcuların isimlerinin yazıldığı fişler kategorilerine göre bir kaba 

konur. Federasyon yetkilisi bu kabın içinden ilk ili veya kulübü saptamak üzere bir fiş 

çeker. Diğer kaplardan da bu ile mensup okçuların isimleri çekilir. Kura çekiminde 

isimleri çıkan okçular sırasına göre ayrı ayrı hedeflere dağıtılır. Bu esasa göre ilk il yada 

kulübün hedeflere dağıtılan, sporcularının isimleri tespit edildikten sonra yukarıda 

açıklandığı bir şekilde ikinci ilin (kulübün) okçularının isimleri çekilir. Yarışmalara 

katılan diğer okçular da bu sistemle hedeflere yerleştirilir. 

 

1.Hedef  2.Hedef 3.Hedef 4.Hedef 5.Hedef Son hedefe kadar 

1 A 2 A  3 A  4 A  5 A    ― ― 

1 B  2 B  3 B  4 B  5 B    ― ― 

1 C  2 C  3 C   4 C  5 C    ― ― 

1 D  2 D  3 D   4 D  5 D    ― ― 

 

 Hedeflere kura ile dağıtılan okçuların başka bir hedef ile yer değişim istekleri kabul 

edilmez. Zorunlu hallerde güç dengesine de dikkat edilerek Teknik Kurul kararı ile her il 

yada kulüp için ikiyi geçmemek üzere değiştirme yapılabilir. Ancak atışlar başladıktan 

sonra hedef değiştirme kesinlikle yapılmaz. Hedefteki yerler Teknik kurulun belirleyeceği 



hakemlerce yapılır. Hedef ve harf sırlarına göre tanzim edilecek yarışmacı listesi 

turnuvanın başlamasından bir gün önce müsabakacı ve yöneticilere verilecektir. 

 

 

 

Açık hava ve salon hedef okçuluğu atış mesafeleri ve yarışma çeşitleri 

Madde 22- FITA turunda aşağıdaki mesafelere 36‘ar ok atılır. 

a) Bayanlar ve Genç Bayanlar  :  70, 60, 50 ve 30 metre 

Yıldız erkekler                                    :  70- 60 .50.30 metre 

Yıldız Bayanlar                                  :   60-50-40-30 metre 

Erkekler ve Genç Erkekler :             90, 70, 50 ve 30 metre 

 

FITA atışlarında yarışmanın özelliğine göre uzun mesafeler  (90- 70 -60 ) 1. günde, kısa 

mesafeler (50–30) ikinci günde atılır. Ancak programa göre 4 mesafe aynı günde de atılabilir. 

FITA atışları sonunda Bayanlarda ve Erkeklerde 64 er sporcu yoksa (32–16)  bireysel eleme 

turlarında yarışmaya hak kazanırlar. 

Sporcular FITA kurallarında belirlenmiş şablona göre eşleşirler. Çeyrek finale kadar 70 mt 

2x6 ok atışı yaparlar. yüksek puan atan bir üst turda yarışma hakkını elde eder. Çeyrek final 

ve bundan sonraki yapılacak eleme atışlarında 4x3 ok atarlar. 

Olimpik atış 

a) 70 mt ye 2x 36 ok atışı yapılır.  

2 mesafenin toplam atışına gore FITA yarışma kuralları uygulanır. 

Salon yarışması 

Salon  yarışmaları Minik,Yıldız,Genç,Büyük Bay  Bayan: 18 mt den    60  ok atılır. 30 ok 

atıldıktan sonra 15 dakika ara verılır ve 2 nci 30 ok atışları başlar.    

Salon yarışmalarında Olimpik eleme turlarında olduğu gibi  açık hava Okçuluk yarışma 

kuralları uygulanır,ancak sıralama atışları sonucu ilk 32 sporcu eleme atışlarına katılmaya hak 

kazanır. 

Bunların dışında FITA kuralları uygulanır. 

 

         

Yarışma sahasının düzenlenmesi 

Madde 23- Yarışma sahası düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir. 

a) Yarışma sahası tam dikdörtgen olmalı ve her mesafe hedeflerin ortasından atış 

çizgisine kadar ölçülmelidir. 

b) Her hedef minderi zemine 15 derecelik bir açı ile yerleştirilmelidir. Salonda 90 derece 

olmalıdır 

c) Bekleme çizgisi atış çizgisinden en az 5 metre geride olmalıdır. 

ç)  Hedef yüzünün orta noktası yerden 130 cm. yükseklikte olmalıdır.(hata payı 5 cm. 

olabilir). Bütün hedeflerde aynı durum titizlikle dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır. 

d) Bütün sporcular aynı tek saha üzerinde atış yapabilmelidir. Bayanlar ile erkeklerin 

hedefleri arasında en az 5 metre mesafe bulunmalıdır. 

e) Her hedefe 3 okçudan fazla yarışmacı atış yapmamalıdır. Sahanın sınırlı olması 

halinde bir hedefe en fazla 4 okçu atış yapabilir. 

f) Atış çizgisi üzerine de hedefin tam karşısına gelecek şekilde aynı hedef numarası 

konulmalıdır. 

g) Hedeflerden atış çizgisine dik olmak üzere hedefi kapsayacak koridoru oluşturacak 

şekilde çizgi çekilebilir. 

ğ) Seyircilerin atış sahasına girmemesi için bariyer kullanılır. Bu bariyerler bekleme 

çizgisinden ve sahanın her iki yanından en az 10 metre uzakta olmalıdır. 



h) Hedeflerin arkasına kimsenin geçmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

      ı)    Salon yarışmalarında güvenlik için koruma ağı kullanılmalıdır.  

 

 Okçuluk malzemeleri.  

Madde 24- Müsabakalarda kullanılması gerekli malzemenin nitelikleri aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

a) Hedef Yüzleri: Okçuluk yarışmalarında FITA kurallarına göre açık hava ve salon 

olmak  üzere aşağıda belirtilen hedef yüzleri kullanılır.  

Açık hava Okçuluğu hedef Yüzleri: 

 122 cm. ve 80 cm. 40 cm (30 mt ) çapta olmak üzere hedef yüzleri kullanılır. 

Salon hedef Yüzü:  

20 cm 

Açıklama: 

1- Her hedef yüzü 5 ayrı renge bölünmüştür. Bu renkler, merkezden dışa doğru, 

sarı, kırmızı, açık mavi, siyah, beyazdır. Her renk de ince bir çizgi ile 2 eşit 

bölüme ayrılır. Her bölüm 122 cm.lik hedef yüzünde 6.1 cm., 80 cm.lik hedef 

yüzünde 4 cm.dir. ( 30 mt hariç) 

Bölüm çizgileri bir yüksek değerin içinde yer alırlar. En dış çizgi de kendi 

değerinin içinde yer alır. Bu çizgilerin kalınlığı 122 cm.lik ve 80 cm.lik hedefte 2 

mm.den kalın olamaz. Hedefin en ortasında X işareti bulunacak bu da 2 mm.den 

kalın olmayacaktır. 

2- Puan değerleri ve renk numaraları şöyledir. 

Renk  Puan Değeri  Munsell No Colour Notation  

Sarı  İç         10 5 Y  8/12 

  Dış          9   

Kırmızı İç          8  8.3 R  3.9 / 13.5 

  Dış          7 

Açık Mavi İç          6  5 B  6 / 8 

  Dış          5   

Siyah  İç          4  N 2 

  Dış          3   

Beyaz  İç          2  N 9 

  Dış          1 

3- Ölçümlerde tolerans: Ölçümler merkezden dışa doğru yapılacak ve bütün hedef 

çapında; 122 cm.lik hedefte 3 mm, 80 cm.lik hedef yüzünde  2 mm.den 

fazla hata bulunmayacaktır. 

4- Mesafelere göre hedef Yüzleri: 90, 70, 60 metrelerde 122 cm.lik hedef yüzü, 

50 mt de  80  cm  lik 30 metrelerde 40 cm.lik hedef yüzü kullanılır. 

5- Hedef yüzü malzemesi: Hedef yüzleri kâğıt, bez ya da herhangi bir uygun 

malzemeden yapılabilir. Ancak bütün yüzler aynı malzemeden yapılmış 

olmalıdır. 

b) Hedef minderleri: 

1- Hedef minderleri yuvarlak veya dört köşe olabilir ancak her iki durumda da 

125 cm.den küçük olmamalıdır. Oku zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 

2- Hedef minderleri rüzgârdan ve diğer etkenlerden yıkılmayacak şekilde hedef 

güvenliği sağlanmalıdır. 

3- Her hedef minderinin numarası bulunmalıdır. Hedef numaraları 30 cm. kare 

olacak ve ilki siyah üstüne sarı, ikincisi sarı üstüne siyah olarak devam 

edecektir. Numaralar hedefin tam ortasında olmak ve hedef yüzünün dışında 

kalmak şartıyla üste veya alta konabilir. 



c) Atış amiri tüm sporcuları ve sahayı görebileceği bir yerde Yarışmayı düdük veya 

düdüklü bir aletle İdare eder. 

d) Görülebilir Zaman Kontrol Aygıtı: 

1-   Atış sürelerini bayrak, plaka, basit araçlar veya ışık ve/ veya dijital zaman 

aletleriyle kontrol edilebilir. 

2- Plakalar: herhangi bir elektronik zaman sayacı cihazlarının olmadığı veya arıza 

durumunda kullanılacak plakalar 120 X 80 cm. den küçük olamaz. Rüzgârdan 

devrilmeyecek ve diğer yüzleri kolayca çevrilebilecek bir şekilde monte 

edilmelidir. Bir yüzü 20–25 cm. genişliğinde siyah ve sarı çizgili, diğer yüzü 

sarı renk olmalı ve 45 derece açıyla konulmalıdır. 

3- Zaman kontrol cihazının ışıkları: Kırmızı üstte olmak şartıyla kırmızı, sarı ve 

yeşil olacaktır. Birkaç aletin kullanılması halinde ışıklar senkronize 

çalışmalıdır. 

4- Dijital Sistem: Dijital sistem kullanılması halinde, rakamlar 30 cm. den küçük 

olmamalı 180 metreden görülebilecek parlaklıkta olmalıdır. Sistem istenildiği 

anda durdurulup başa alınabilmelidir. 

5- Acil durum malzemesi: Elektrikli aletler kullanılırken, elektrik kesilmesi 

durumunda kullanılmak üzere bayrak, plaka veya diğer basit kontrol aletleri de 

hazır bulundurulmalıdır. 

 

e) Diğer malzemeler. 

Aşağıdaki teçhizatlar FITA şampiyonalarında mutlaka bulundurulmalıdır. 

1- Sırt numaraları 1A, 1B, 1C, 1D -2A, 2B, 2C, 2D gibidir. 

2- İlk 8 bayan ve ilk 8 erkek okçunun puanlarını gösterecek büyüklükte bir skor 

levhası bulunmalı ve her seri sonunda puanlar bu panoya işlenmelidir. 

3- Hakemlerin çağırılmasını temin maksadıyla hedeflerde bayrak 

bulundurulmalıdır. 

4- Hedeflerin üzerine rüzgâr yönünü gösterecek, tercihen sarı renkli flamalar 

konulmalı ve bunların hedef minderinin 40 cm. üstünde durabilecek uzunlukta 

bağları olmalı, ayrıca flamalar 30 cm.den büyük, 25 cm.den küçük 

olmamalıdır. 

5- Atış amiri için yüksek bir hakem atış kulesi veya sandalyesi bulunmalı veya 

atış kontrol platformu kullanılmalıdır. 

6- Ses yayın düzeni bulunmalı ve tercihen sahadaki kontrolü sağlama açısından 

yönetici organizasyon komitesi üyelerinde el telsizleri bulunmalıdır. 

7- Takım kaptanları, yöneticiler ve sporcular için bekleme çizgisinin arkasında 

yeterli sayıda oturma yeri bulunmalıdır. 

8- İklim şartlarına göre sporcu antrenör ve diğer görevliler için bekleme alanında 

şemsiye, branda, çadır gibi koruyucu malzemeler hazır bulundurulmalıdır. 

 

Okçuluk malzemeleri 

Madde 25- FITA atışlarında kullanılacak malzemelerin tarifi aşağıda yapılmıştır. Burada 

belirtilmeyen malzemelerin kullanımı FITA kararları ile mümkündür. 

YAY: 1-Recurve yaylar(olimpik Yaylar) 

a) Yay anlamı taşıyan her türlü malzeme; Şöyle ki kabzası bulunan, iki ucunda 

yaylanabilen esnek parçaları (limp) olan ve uçlarında kiriş takmaya yarayan 

çentikleri olan bir alettir. Yay üstünde sadece iki nokta arasında kiriş bulunur, bir 

elle kabzasından tutulur, diğer elle çekilip atılır. 

b) Kiriş: İstenilen maddeden, istenilen kat sayısında yapılır. Orta da sargı bulunur. 

arkalık noktası işaretlenebilir. Kirişin iki ucunda yaya takmak için sargı 



bulunabilir. Ayrıca kiriş üstünde çapı 1 cm.yi geçmeyecek dudaklık veya 

burunluk bulunabilir. Orta sargı göz hizasına kadar sarılmaz. Kiriş üzerinde göz 

işareti bulunamaz ve nişan almaya yardımcı bir şey takılmaz. 

c) Ayarlanabilir arrow rest, ayarlanabilir basınçlı düğme (Berger buton), arrow  plat 

kliker kullanılabilir. Ancak bunlar elektronik olarak nişan almaya yardımcı olarak                 

kullanılamaz. Nişan almaya yarayan, sağa-sola ve yukarı-aşağı ayarlanabilir bir 

nişangah kullanılabilir. Ancak bu nişangah prizmalı, büyüteçli, su terazili veya 

elektronik olamaz. Birden fazla nişan alma ucu olmamalıdır. Uzatmalı  nişangah 

kullanılabilir. Nişangâh çemberinin boyu çapından büyük olamaz. Nişangâh nişan 

alma çemberinin üzerinde 1 cm. den uzun siperlik olamaz. 

                 Yay üzerine bant, kalem v.s. ile nişan noktası işaretlenebilir. Ancak bunlar ikinci                  

nişangâh teşkil etmemelidir. 

ç) Yay Üzerindeki stabilizer: 

1- Kirişe yardımcı bir  nokta ihtiva etmemesi. 

2- Yaydan başka bir yere değmemesi. 

3- Atış çizgisindeki diğer okları rahatsız etmemesi kaydı ile istenilen adette 

stabilizer takılabilir. 

d) Oklar:  Hedef üzerine büyük zararlar vermeyecek cins oklar kullanılabilir. Ok 

üzerinde uç, şaft, tüy ve istenirse boyalı kısım bulunabilir. Her okun üzerinde 

okçunun ismi veya isminin baş harfleri bulunmalıdır. Tüyler sporcunun bütün 

oklarında aynı renk olmalıdır. Eğer oklarda boyalı kısım varsa bütün oklar aynı 

renk boya ile boyanmış olmalıdır. Her okun arkalığı da aynı renkte olmalıdır. 

e) Parmakları korumak üzere eldiven veya parmaklık kullanılabilir. Kirişi çekmek 

ve bırakmak için alet kullanılamaz. Parmakların arasına ayırıcı takılabilir. Yayı 

tutan ele eldiven giyilebilir. 

f) Atılan okların yerini kontrol edebilmek için dürbün, gözlük kullanılabilir. Güneş 

gözlüğü veya normal numaralı gözlükler kullanılabilir. Fakat atışa ve nişan 

almaya yarayacak şekilde işaretli noktalı camlar kullanılamaz. 

g) Aksesuar olarak, göğüslük, kolluk, yay kuracağı, bel sadağı, toprağa saplanan 

sadak ve 1 cm.den yüksek olmamak şartı ile ayak işareti kullanılabilir. 

Okçu, malzeme kontrolünden geçmeden yarışmaya katılamaz. Bu kurala uymayan okçu 

diskalifiye edilir. Burada belirtilmeyen  kurallar  için FITA kuralları uygulanır.     

              

   2 -Compaund ( Makaralı Yaylar) 

              Olimpik yaydan farklı olarak aynı sistem üzerinde hareketli makaralar, 2 taşıyıcı 

kablo ve bir kreşten oluşuşan yaydır. 

a) Makaralı yaylarda atış için parmaklık dışında  tetikte kullanılır. 

b) Makaralı yaylar nişan alma sisteminde su terazisi, mercek, mercek koruyucu 

kullanılabilir. 

c) Kirş üzerine takılan ve gez görevi gören göz deliği kullanılır 

ç)  Makaralı yaylarda maxsımum sertlik 60 pound 27 .240 kg dır. Bu setliğin üstünde 

bir değerle yarışılamaz. 

d) Bunun dışında kurallar recurve yaylardaki gibi uygulanır. 

            

Atışlar 

Madde 26- Atışlar aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Her okçu, okunu 90–70 -60 mt 6‘şar okluk seriler halinde atar.  

b) 50–30 mt de ve salonda 18 mt 3 okluk seriler halinde oklarını hedefe atarlar. Ayrıca 

olimpik tur eleme atışlarında çeyrek finale(8 e kadar) kadar 6 şar ok çeyrek finalden 

finale kadar 3 er okluk seriler halinde atar. 



c) Okçulara 6 okluk seriler için 4 dakika (240 sn) 3 okluk seriler için okunu 2. dakika (120 

saniye )içinde atmalıdır. Süre başlamadan ve sürenin bitiminden sonra atılan oklar en 

yüksek puanlı okun karavana yazılmasına sebep olurlar. Teknik nedenlerle atışını 

tamamlayamayacak olan okçu, hakeme bilgi vererek atışını kesebilir. Bu durumda, 

bireysel eleme atışları haricindeki diğer atışlarda 15 dakikaya kadar sure verilebilir. 

Teknik sorunu biten sporcu yarışmaya kaldığı yerden devam eder üzerinden seri 

geçtiyse atışlarını yarışmanın sonunda tamamlar. Aynı seri içinde olursa diğer sporcular 

bekletilip hedefe gönderilmeden atış tamamlanır. 

. 

ç )Aşağıdaki şartlarda ok atılmamış sayılır. 

1- Herhangi bir nedenle atış sırasında okun yaydan düşüp atış çizisinden 3 mt  yi 

geçmemesi durumunda (3 mt Çizgisini okun tamamının geçmemesi) ok 

atılmamış sayılır. 

2- Yarışma her türlü hava koşullarında devam eder ancak  anormal durumlarda 

Yarışma Teknik Kurulu yarışmaya kısa sureli ara verebilir. Yarışma esnasında 

hava şartlarından dolayı hedefler devrilirse, hedefleri devrilen sporcular için 

hedefteki okların değerlendirilmesi yapılmayıp o seri için ayrı bir atış verilir.  

3- Herhangi bir nedenle hakemin  atışları durdurmasıyla  

4- Sağlık veya malzeme hatasından dolayı sıralama atışlarında kalan okları 

atılmamış sayılır. 

d) Okçu atış çizgisinde iken hiç kimseden yardım veya bilgi alamaz. Ancak malzeme 

değiştirmesi gerektiği durumlarda bilgi veya uyarı alabilir. 

e) Atışlar tek yöne doğru yapılır ve uzun mesafeden başlanıp, kısa mesafede biter. 

f) FITA açık hava hedef okçuluğunda atışlar bir günde veya birbirini takip eden 2 günde 

yapılır. Eğer 2 günde yapılıyorsa ilk gün iki uzun mesafe, ikinci gün iki kısa mesafe 

atılır. 

 

Atış sırası ve zaman kontrolü 

Madde 27- Atış sırası ve zaman kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır. 

1- ABC olarak 3 sporcu aynı zamanda bir hedefe atış yaparlar bu durumda A olan 

sporcu solda B ortada C olan sağda atış yapar. 

2- 1 Hedefe 4 Sporcunun atış yapması halinde, 

A-B C-D 

C-D A-B 

Dönüşümlü olarak 2 sporcu önce aynı zamanda daha sonra tekrar diğer 2 sporcu atışlarını 

yaparlar. Puan yazımı için hedefe birlikte giderler. iki düdük sesiyle sırası gelen 

sporculara çağrı yapar. bu durumda sırası gelen sporcular atış çizgisine giderler. 2 düdük 

sesinden 20 saniye sonra tek düdükle atışı başlatır ve Kırmızı yeşile dönüşür ve zaman 

çalışır. Zamanın bitimine 30 saniye kala zaman sayacı sarıya dönüşür. Surenin bitiminde 3 

düdükle sporcular puanlarını yazmak ve oklarını almak üzere hedefe giderler. 

          Olimpik tur atışları ve kısa mesafe atışlarında (salon dahil) çağrı için 2 düdükten sonra 

10 saniye süre verilir. 

    
 

Puanların yazılması 

Madde 28- Puanların yazılması aşağıdaki şekilde olur. 

a) Her hedefte bir sayı hakemi bulunur. Zorunlu durumlarda bir sayı hakemine iki üç 

hedef verilebilir. 



b) Yarışmalarda 90–70–60 metrelerde 6‘şar okluk seriler sonunda hedefe gidilerek 

puanlar yazılır. 50–30 metrelerde ise 3‘er okluk seriler sonunda yazım işlemi yapılır. 

Puanlar yazılıp oklar çekildikten sonra hedefteki ok delikleri işaretlenmelidir. 

c) Sayı hakemleri okçunun söylediği değerleri kontrol ederek büyükten küçüğe doğru 

yazarlar. Hedefteki diğer okçular da bunu kontrol ederler. 10 puanlık oklar ―Altın 

sayı‖ değeri alırlar. 

ç) Hedefteki okçuların bütün okları yazıldıktan sonra oklar hedeften çekilir. Tüm 

okçuların oklarının yazılması tamamlamadan oklara ve hedef yüzüne hiç kimse (Hakem 

dahil) dokunamaz. 

d) Oklar hedefteki duruma göre değerlendirilir. Bir üst çizgiyi alıp almadığına, oka 

dokunmadan bakılarak karar verilir. 

e) 90–70–60 metre de 6 oktan fazla, 50–30 metrelerde 3 oktan fazla ok atan okçunun en 

düşük puanlı 6 ya da 3 oku değerlendirmeye alınır. İkinci kez bu durumu tekrar eden 

okçu diskalifiye edilir. 

f) Çizgiye vuran ok bir üst değeri alır. Eğer çizgide kırıklık eksiklik, incelik gibi hatalar 

varsa, normal çizginin geçmesi gereken yer hesaplanarak değerlendirilir. 

g) Hedef üzerine isabet eden oklar işaretlenmemiş ise, vurup düşen okların yeri belli 

olmayacağından bu oklar değerlendirilmezler. 

ğ) Hedefe vurup düşen ok, eğer hedefteki bütün delikler işaretlenmişse ve vurduğu yer 

tespit edilebilirse değerlendirilir. 

Ok hedefe  vurup düşerse; oku hedefe vurup düşen okçu, bütün oklarını attıktan sonra 

yayını başının üzerine kaldırarak teknik hakemi çağırır. 

Eğer bir hedefte birkaç okçu atış yapıyorsa, oku vurup düşen okçu atışına devam eder. 

Hedefteki diğer okçular ise atışlarını durdururlar.(Diğer okçuların da okları vurup 

düşerse, kimin okunun nereden vurduğunun tespiti güç olacağından, diğerlerinin atış 

yapması yasaktır.) Oku vurup düşen okçu atışını bitirdikten sonra  hakem ile birlikte 

hedefe giderek okun yerini saptarlar. Vurup düşen oku hedefin altına koyarlar, geri 

gelirler ve sonra diğer sporcular kalan oklarını atarlar. Hedefe vurup asılı kalan ok 

olursa vurup düşen ok da olduğu gibi davranılır. 

h) Hedefteki diğer bir okun üzerine saplanıp kalan ok, vurduğu okun (üzerine saplandığı 

okun) değerini alır. 

ı)  Yerden veya herhangi bir cisimden sekerek hedefe saplanan ok, hedefteki yerine göre 

değer alır. 

i) Hedefteki bir oka çarparak giden ok, çarptığı ok tespit edildiği takdirde çarptığı okun 

değerini alır. 

j) Okçunun, kendi hedefinden başka bir hedefe attığı ok sıfır sayılır. 

k) Hedefi delip geçen ok bütün delikler işaretli ise işaretsiz bir delik tespit edilirse, o 

değeri alır. 

l) Atış amiri,  hedefler üzerinde hiçbir ok kalmadığına emin olduktan sonra atışı başlatır. 

Eğer atış başladıktan sonra ok kaldığı anlaşılırsa, atış durdurulmaz. Oku hedefte kalan 

okçu başka cins (değişik tüylü) bir seri okla atış yapar veya o seri atış yapamaz. 

Mesafe atışının bitiminden sonra eksik kalan serisini tamamlar. Değişik renkli okla 

atış yaptığı takdirde teknik hakem puanlama sırasında o hedefi kontrol etmelidir. 

m) Sıfır puanla giden ok unutulursa veya okçu oklarından bazılarını sahada düşürmüş ise 

Hakeme bildirmek kaydı ile başka okla atış yapabilir. 

n) Okçu okların yazımı ve hedeften getirilmesi hakkını, takım kaptanını veya hedefindeki 

diğer bir okçuya verebilir. 

o) Hedefin altına, okçunun ismini veya numarasını gösteren bir skor levhası konabilir. 

Her seri sonunda bu levhaya puanlar işlenmelidir. 



ö)  Skor kâğıtları, atış sonunda hakem ve okçular tarafından imzalanır. Skor kâğıtlarının 

böylece imzalanmasından sonra itiraz edilmez. Eğer, sayı hakemi yarışmaya katılan biri 

ise onun skor kâğıdı hedefindeki diğer okçular tarafından da imzalanmalıdır. Skor 

kâğıdında silinti kazıntı yapılmış ise ok değerleri üzerinden o değer sıfır puan sayılır. 

Yanlış yazılan ok değerini ancak teknik hakem kırmızı kalemle parafla düzeltir. 

p) Eğer puanlarda eşitlik varsa;  

  

1-    Ferdi olarak;  

      — Eğer FITA ve sıralama atışlarında eşitlik varsa önce vuruşlara bakılır vuruşlar 

eşitse X bakılır sonra 10 sonra 9 ve aşağıya doğru iner. Buna göre sıralama daki yerler 

belirlenir.   

Sıralama atışlarından sonra 64/ 32 ye kalan sporcuların belirlenmesinde beraberlik varsa 

en son kışı olarak girecek sporcuyu belirlemek için en son atılan mesafeye kaç sporcu 

arasında beraberlik varsa 3 ok atışı yapılarak belirlenir.  Olimpik tur tüm  Eleme  

atışlarında beraberlik durumunda 70 mt  1 ok atılır. beraberlik bozulmazsa 2.defa atış 

yapılır yine bozulmazsa 3. ok atılır ve merkeze en yakınlığıyla beraberlik bozulur. Eğer 

ondada eşitlik olursa atış tekrarlanır. 

u- Salon yarışmalarında makaralı yaylarda X -10 olarak değerlendirilen puan 10  -10 ve 9 

olan dıger sarı renkli bölüm 9 olarak değerlendirilir. 

 

 

       2-    Takım olarak;  

               Bir Takım 4 aynı sınıf yay kategorisindeki sporcularda oluşur. FITA ve Sıralama ( 

2x70 mt) atışlarında en iyi puan atan 3 sporcunu puanı dikkate alınır. Takımların 4 sporcusu 

yoksa 3 sporcuyla katılabilir. 

            -- Hangi takımın puanı fazla ise o takım birinci olur, Takımların sıralaması topladıkları 

toplam puana göre yüksekten düşüğe göre sıralanır. 

              Toplam puana gore takımlarda eşitlik varsa bireyseldeki gibi toplam takımın toplam 

ok vuruşlarına    ve sırası ile büyükten küçüğe eşitlik bozuluncaya kadar puanlarına bakılır. 

             Takım eleme turlarında beraberlik halinde her sporcu birer ok atışı yaparlar. 

             Takım atışlarında en fazla 16 takım yarışabilir. Takım eleme atışları bireysel eleme 

atışlarındaki gibi belirlenmiş şablona göre eşleşip atışlarını yaparlar. Yüksek puan atan Takım 

bir üst tura geçer. 

            Takım yarışmalarında 70 mt ye üç sporcu 2 şer ok atışını 2 dakika içinde yapar, bu 

şekildeki atış 4 seri olarak yapılır.( 2x3 =6x4= 24 ok atışı)  

            Takım atışlarında takımın elamanı olan 4 sporcu yedek olarak atış alanında bekler,        

Takımda sakatlanan veya değişmesi gereken sporcu varsa seri bitiminde yedek sporcusunu 

yarıştırabilir. 

           Diğer durumlarda ise FITA kuralları uygulanır.    

 

Alternatif atış   

 

- Bireysel madalya yarışmalarında atışlar tek, tek yapılır önce atış yapacak sporcu 30 

saniye içinde atışını yapar. Atışı biter bitmez diğer sporcu için 30 saniyelik sure 

başlatılır. Bu şekilde 3 oklarını tamamlarlar ve bu 4 seri olarak tekrarlanır.   

- Takım atışlarında yine önce bir takım hedefe 3 okunu atar(ister 1+1+1=3 veya 2+1 

şeklinde ) atış bitiminde zaman durdurulur. Diğer takımın zamanı çalıştırılıp aynı 

şekilde atışlarını yapar.  Bunu bir kez daha tekrarlar ve seri tamamlamış olur. Ancak 2 

tekrarda zaman her iki takım içinde kaldıkları yerden başlar. 

                                                                                                                  



 

Saha kontrolü ve emniyet 

Madde 29 – Atışlar yarışmaya katılmayan bir atış amiri tarafından yönetilir. Atış amirinin 

görevleri ve denetleyeceği konular şunlardır. 

a) Gerekli gördüğü bütün emniyet tedbirlerini almak ve aldırmak. 

b) Zaman tutmak, atış sırasını belirtmek ve düdükle işaret vermek. 

c) Sporcuların dikkatinin dağılmaması için, ses düzeninin kullanılmasını gazeteci ve 

fotoğrafçıların belirlenen alanlarda çalışmalarını sağlamak.  

      ç)   Seyircilerin sahaya girmelerine engel olmak, (gerektiği takdirde organizasyon 

komitesince kendisine yardımcı verilir.) 

d) Sporcuların atış alanı dışında yay üzerinde ok ile çekmelerini engellemek  

e) Atış çizgisine gelmeden yay üzerinde ok olup olmadığını kontrol etmek. 

f) Hiçbir okçu izin almadan diğer okçunun malzemesine dokunamaz. Başka bir 

sporcunun malzemesine zarar vermesi ve şikâyet edilmesi halinde okçu diskalifiye edilir. 

g) Yarışma başladıktan sonra gelen okçu, o ana kadar yapılmış olan atışları yapamaz, bu 

atışlar sıfır yazılır. Ancak, atış amiri mazeretini kabul ederse o mesafenin atışı bittikten sonra 

eksik serilerini tamamlayabilir. 

 

Hakemlik 

Madde 30 – En az 5 hedefe bir Teknik Hakem görevlendirilir.  

a) Mesafelerin ölçümlerini, hedef yüzü ve  minderlerin uygunluğunu kontrol etmek 

merkezlerinin yerden yüksekliğini ölçmek, hedeflerin açılarını kontrol etmek. 

b) Saha malzemelerini  denetlemek. 

c) Sporcuların malzemelerini yarışma başlamadan önce ve herhangi bir anda kontrol 

etmek. 

      ç)   Atışları denetlemek. 

d) Skorların yazılmasını kontrol etmek. 

e) Atışlar sırasında meydana gelen aksaklıkları Atış Amiri ile beraber çözümlemek. 

f) Yapılacak her türlü itiraz ve şikâyetlerin çözümü için yardımcı olmak. 

g) Hava muhalefeti, kaza, aksaklık vb. gibi durumunda atış amiri ile görüşerek yarışmayı 

durdurmak. Ancak Yarışmanın  aynı gün devam etmesini sağlamak üzere yardımcı olmak. 

      ğ)   İtirazlara çözüm getirmek: Teknik Kurulda oylama çoğunlukla yapılır. Oyların eşitliği 

halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Yarışma öncesi Teknik toplantıda lisanları ve 

listeleri kontrol etmek 

İtiraz ve anlaşmazlık 

Madde 31 – itiraz veya anlaşmazlık halinde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Hedefte her turlu ok değeri anlaşmasızlığında çağrılan teknik hakemin vereceği karar 

kesindir. 

b) Hedefi delip gecen vurup düşen ve Diğer her turlu ok ile olan anlaşmazlıklar o hedef 

de görevli olan teknik hakem tarafından çözümlenir. 

c)  Hedefin çizgilerinin kaybolacak kadar yıpranması halinde Teknik hakem hedef 

kâğıdının değişmesi talebinde bulunacağı gibi aynı teklifi  sporcularda yapabilir. Yarışmanın 

yapılış şekli veya bir okçunun tutumu ile ilgili itirazlar, aynı gün içinde yarışma Teknik 

Kurul‘una yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi için, 100 YTL ıle itirazda bulunur itirazı geçerli 

sayılırsa parası iade edilir. Sayılmazsa gelir olarak federasyon bütçesine gelir olarak kabul 

edilir. 

d) Teknik Kurul tarafından verilen bir karara yapılacak itirazlar yöneticiler tarafından bir 

yazı ile Federasyon Başkanlığına yapılmalıdır. 

 



Yarışma hakkının kaybı 

Madde 32 – Yarışma hakkı aşağıdaki hallerde kayıp olur. 

a) Ferdi: 

Bir okçu bu yönetmelikte belirtilen maddelere uymaması veya Teknik Kurul‘un 

gerekli gördüğü durumlarda diskalifiye edilir.  

       1—Diskalifiye olan okçu, o müsabaka için tüm haklarını kaybeder ve o ana kadar yapmış 

olduğu puan geçersiz kabul edilir. Ferdi tasnife ve takım puanına dâhil edilemez. 

       2 --Bir okçu kendi arzusu ile (hastalık, malzeme yetersizliği) yarışmadan çekilirse, o ana 

kadar yapmış olduğu puan geçerli sayılır. Mevcut puanı ile ferdi tasnife girer ve takımın en 

yüksek puanlı 3 okçusu arasına girecek puanı var ise tasnifte yerini alır. 

       3 – Diskalifiye edilen okçunun diskalifiye nedeni federasyon temsilcisinin raporunda 

belirtilir. Federasyon Kurulu durumu inceleyerek gerekli görürse bu sporcuyu Merkez Ceza 

Kurulu‘na sevk eder. 

 

b) Takım: 

Bir Takım bu talimatta belirtilen sebeplerle veya Teknik Kurul‘un gerekli gördüğü 

durumlarda diskalifiye edilebilir. 

1—Diskalifiye olan takım, tüm haklarını kaybeder, o ana kadar yaptığı puan geçersizdir. 

2 –Bir okçusu diskalifiye olan takımdaki 4. okçu takım tasnifine dahil olur, böylece takım 

tasniften düşmez. Ancak 4. okçusu olmayan ve iki kişi kalan takım tasniften düşer. 

c) Yarışmaya en az 3 takım katıldığında takım tasnifi yapılır. 3 takımla başlayan 

yarışmada bir takım yukarıdaki nedenlerle tasniften düşerse, geri kalan iki takım kendi 

aralarında tasnife girerler. 

 

 Salon atış sahası  

Madde 33- Atış sahasının özellikleri şunlardır: 

a) Saha dikdörtgen olmalı ve mesafeler hedeflerin orta noktasından atış çizgisine kadar 

ölçülmelidir. 

b) Bekleme çizgisi atış çizgisinin 5 metre gerisinde olmalıdır. 

c) Hedefler dik olmalıdır,   

d) Atış çizgisi üzerinde hedefin tam karşısı işaretlenmelidir. 

e) Suni ışıklandırmanın hedef yüzü üzerindeki parlaması veya gölgelere dikkat edilmeli 

ve aydınlatma ona göre ayarlanmalıdır. 

 

Saha malzemesi 

Madde 34- Saha malzemesinin nitelikleri aşağıdaki şekilde olacaktır. 

a) Hedef yüzleri: 

1- 18 mt hedef yüzleri standart olup 1 kâğıtta 3 hedef şeklinde yer almaktadır. 

2- 18 mt hedef çapı 20 cm olup puan olarak mavi rengin 1 nci bölümü olan 6 

puana kadar deger yazılır. Bunun dışındaki vuruşlar karavanadır. 

3- Skor değerleri ve renk numaraları, Açık Hava Hedef Okçuluğunda olduğu 

gibidir. 

4- Ölçümlerde tolerans; her iki cins hedef yüzünde de hata payı  1 mm.dir. 

b) Zaman kontrol cihazı açık hava okçuluğunda olduğu gibidir. 

c) Diğer malzemeler açık hava okçuluğunda olduğu gibidir. 

 

 

Salon Hedef Okçuluğu ile ilgili diğer hususlar 

 Salon hedef okçuluğunda ―Okçuluk Malzemesi‖, ‖atışlar‖, ‖atış sırası ve zaman kontrolü‖, 

―puanların yazılması‖, ―saha kontrolü ve emniyeti‖, ―hakemlik‖, ―itirazlar‖, ―anlaşmazlıklar‖ 



ve ―yarışma hakkının kaybı‖ hususlarında bu talimatta yazılı olan açık hava hedef okçuluğu‘ 

na ilişkin hükümleri aynen uygulanır. 

 

Türkiye rekorları 

Madde 35- Türkiye rekorları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Aşağıdaki kategorilerde atılan en yüksek puanlar açık hava hedef okçuluğu ve salon 

Türkiye rekorları olarak kabul edilir. 

BÜYÜK VE GENÇ ERKEKLER KATEGORİLERİ İÇİN 

 

      90 M Tek Fita 

      70 M  Tek Fita 

      50 M  Tek Fita 

      30 M  Tek Fita 

      Toplam Fita 

BÜYÜK VE GENÇ BAYANLAR KATEGORİLERİ İÇİN 

 

     70 M   Tek Fita 

  60 M Tek Fita 

  50 M Tek Fita 

  30 M Tek Fita 

  Toplam Tek Fita 

YILDIZ ERKEKLER KATEGORİSİ İÇİN 

 

  70 M      Fita 

  60 M      Fita 

  50 M      Fita 

  30 M      Fita 

  Toplam  Fita 

 

YILDIZ BAYANLAR KATEGORİSİ İÇİN 

 

60 M       Fita 

50 M       Fita 

40 M       Fita 

30 M       Fita 

Toplam Fita 

 

Büyükler ve Gençler 2*70 mt Toplam puanı 

Yıldızlar                    2*60 mt Toplam puanı 

Minikler                    2*36 ok  Toplam puanı 

12 ok rekoru(Takımlar Salon ve açık hava yarışmaları) 

Takım toplam puanları 

18 mt salon 2*30 ok rekoru 

  

Rekorların tescili 

Madde 36- Rekorlar aşağıda belirtilen şekillerde tescil edilir. 

a) Federasyon müsabakalarında kırılan rekorlar Teknik Kurul tarafından tescil edilir ve 

Federasyon Kurulu onayı ile kesinleşir. 



b) Yarışma organizasyonu ve yürütülmesi ile görevli Federasyon Temsilcisi diğer 

yarışma evrakları ile birlikte kırılan rekorlar için bir rapor düzenleyerek Federasyon 

Başkanlığına sunar. 

1- Rekor kıran şahsın puan kâğıdının aslı, 

2- Rekor kıran sporcunun lisansının il ve Genel Müdürlük numarasını bildirmesi. 

c) İllerde de düzenlenen il yarışmalarında kırılan rekorların geçerli sayılabilmesi için; 

1- Yarışmanın diğer il sporcularına da açık olması, 

2- Yarışmaya Federasyon Temsilcisi çağırılmış olması ve temsilcinin yarışma da 

bulunmuş olması, 

3- Yarışmanın FITA ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı esaslarına 

uygun olarak yapılmış olması, 

4- Yarışmada zamanlama sisteminin kullanılmış olması gerekmektedir. 

 ç) Federasyon temsilcisi b ve c de belirtilen konuları ve müsabakanın adı, tarihi, yerini 

kapsayan bir rapor düzenleyerek Federasyon Başkanlığına verir. 

d) Konu, Federasyon Temsilcisinin raporunun Federasyon Başkanlığına tesliminden 

sonraki 15 gün içinde Federasyon Teknik Kurulunda görüşülerek Federasyon 

Kuruluna iletilir ve Federasyon Kurulu rekorun geçerliliğini karara bağlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 37- Bu Talimat  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 38- Bu Talimatı Okçuluk Federasyonu Başkanı yürütür.   

    

 

 

 


