2. ULUSLARARASI ALTIN OK GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU VE ATLI
SAVAŞ SANATLARI FESTİVALİ
YAYA OKÇULUK YARIŞMA KURALLARI
Altın Ok Türk Okçuluğu Turnuvası Balıkesir Spor Tesisleri yanındaki alanda 5-6-7 Mayıs
2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Yarışma Kuralları ;
1. Yarışma Yetişkin Bay, Yetişkin Bayan, Karma Minikler (2003 ve altı doğumlular)
kategorilerinde yapılacaktır.
3. Yarışma 06.05.2017 günü saat 09.00’da malzeme ve kıyafet kontrolü ile başlayacaktır.
Yarışmada sporcular;
a. Puta Koşusu
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

06.05.2017 günü saat 09.00’da büyük erkekler 18 ve 25 metre, büyük bayanlar 18 ve
25 metre ve karma minikler 18 ve 25 metre mesafede 7x3 toplam 42’şer ok
atacaklardır.
7 ok için belirlenen toplam süre 120 saniyedir.
Bu sıralama ile iki puta sonuçlarından en yüksek puanı toplayan büyük erkeklerden ilk
4, büyük bayanlardan ilk 4 ve karma miniklerden ilk 4 olmak üzere toplam 12 sporcu
ödüllendirilecek.
İki puta sonuçlarından en yüksek puanı toplayan büyük erkeklerden ilk 4, büyük
bayanlardan ilk 4 ve karma miniklerden ilk 4 olmak üzere toplam 12 sporcu
07.05.2017 günü yapılacak Küp atışlarına katılmaya hak kazanırlar.
Küp Atışları 25 metre den yapılır ve atış sıralaması kura ile belirlenir.
Küp atışlarında her yarışmacı tek tek atış yapacaktır

4. Puanlama sistemi geleneğe göre, puanlama sadece isabet/ıska değerlendirmesi olduğu halde
sporcu performanslarının sıralanmasını kolaylaştırmak amacıyla puta üzerinde değişik puan
bölgeleri tespitine göre yapılacaktır. Buna göre;
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Puta hedefinin göğüs kısmında bulunan büyük halka desene isabet 3 puan
Puta hedefinin alt kısmında bulunan büyük halka desene isabet 2 puan
Puta üzerindeki büyük desenin kalan haricinde kalan herhangi bir noktaya kaydedilen
isabet (mini halkalar dâhil) 1 puan olarak değerlendirilecektir.
Halkanın çizgisine temas eden oklar halkanın içine düşmüş sayılacak ve 2 veya 3
puan kazandıracaktır.
Yerden sekerek putaya isabet eden oklar puanlama haricinde tutulacaktır. Böyle bir
isabet olması durumunda atışlar durdurulacak, yerden sekerek isabet eden ok hedeften
alınarak atışlara kaldığı yerden devam edilecektir.
Putanın çıngıraklarına ve putayı ayağına asan bağlantı kayışına isabet eden oklar puan
kazandırmayacaktır. Putanın kenarına gelip dış kaplamasını delen ve putanın üzerinde
kalan oklar puan sayılacak ancak ok delip geçerse (üstünde kalmazsa) puan
sayılmayacaktır.

vii.

Her puta numaralandırılacak ve her sporcu belirlenen puta ile eşleştirilecektir. Bir
sporcunun kendi putasının haricindeki putalara isabet eden oku puan değeri
kazanmayacaktır.

5. Atış Sırasında;
i.
ii.

iii.

Sıralama atışlarında her hedefe en fazla 4 okçu atış yapacaktır.
Atışlar için öngörülen zamanın bittiğini belirten düdük çalındıktan sonra ok atılırsa ve
bu hakem tarafından tespit edilirse hedefte o okçuya ait en yüksek puan alan ok
geçersiz sayılır.
Kiriş kurtulması veya yay kırılması gibi sebepler de olsa sporcu bitiş düdüğü ile
birlikte atış mahallini terk etmek zorundadır. Ancak malzemesindeki teknik hata ve
aksaklık sebebiyle atamadığı oklar için başhakeme bilgi verdiği sürece yarışma
bitiminde ok sayısı kadar ve her ok için 20 sn. atış izni verilecektir.

6. Derecelendirme toplam isabetler üzerinden yapılacak. Sayısal eşitlik olması halinde
sıralamanın belirlenmesi için;
i.
ii.

Putada karşılığı 3 ve 2 puan olan çembere kaydedilmiş isabet sayısı sayılacaktır. En
fazla 3 veya 2 puana atan sporcu önde sayılacaktır.
Sırlama ve Final turlarındaki eşitliğin yine bozulmaması halinde birer ok atılacaktır ve
büyük halkanın merkezine en yakın ok atan sporcu önde sayılacaktır.

7. Sporcuların atış çizgisine gelmeden ok gezlemeleri yasaktır. Her tur için öngörülen sayıda
ok atıldıktan sonra okçular skorbord’tan gelecek sinyal sonrasında hakem gözetiminde
putalara yürüyecek ve skorerler puanları tespit etmeden hedefteki oklara kesinlikle temas
etmeyeceklerdir. İtiraz halinde hakemler nihai kararı vereceklerdir. Kaydedilen puan aynı
hedefe ok atan okçular tarafından gözlemlenerek kontrol edilecektir.
8. Hedefte aynı okçuya ait öngörülenden yüksek sayıda ok varsa veya hedefin arkasında
sporcuya ait (karavana ok) varsa en yüksek puan alan ok geçersiz sayılır ve sporcunun skor
kartına 1 ihtar işlenir. Skor kartında 2 ihtar bulunan sporcu yarışmadan ihraç edilir.
9. Okçular ekipmanlarındaki kayıp ve harslardan kendilerine veya çevreye verecekleri
zarardan kendileri sorumludurlar.
10. Yarışmaya katılacak olan okçuların kıyafetleri geleneksel kostüm olması zorunludur.
Yarışmanın başında bu kostümün tarihçesi hakemlere bildirilecektir. Uygun görülmeyen
kıyafetler ile okçular yarışmaya katılamayacaklardır. Yarışmacıların üzerinde okçuluk
branşına ait olmayan kılıç, kalkan, gürz, mızrak v.b. aksesuarlar taşımaları yasaktır.
11. Yarışmaya davet edilen kulüp temsilcileri teknik toplantı için yarışma öncesi 05.05.2017
saat 23:00’da belirlenecek alanda bulunmalıdırlar.
12. Yarışma süresince itiraz durumunda itirazlar hakem masasına yapılacaktır.
13. Yarışmacıların ulaşım masrafları kendileri veya bağlı bulundukları kurum veya dernek
tarafından sağlanacaktır..

14. Yarışmacıların konaklama ve transferleri Altın Ok Festivali Organizasyon komitesi
tarafından sağlanacaktır.
15. Yarışmacılar başvuruları en geç 04.05.2017 tarihi saat 17’ye kadar altinok.karesi.bel.tr
adresinden kaydını yaptırmak zorundadırlar.
TEÇHİZAT VE KIYAFET İLE İLGİLİ KURAL VE SINIRLAMALAR
Müsabıkların yay ve okları müsabaka öncesi tetkik edilecek ve aşağıda belirtilen uymayanlar
müsabakaya alınmayacaktır.
Müsabakalarda, yapımında doğal veya sentetik malzeme kullanılmış geleneksel tarzda yaylar
kullanılabilecektir. Bu bağlamda, statik veya çalışan uç bükümlü tasarıma sahip (“ static-“ve
working recurve”) bozkır yayları gibi, düz kollu yaylarda yarışmalara dahil olabileceklerdir.
Pencereli”,yani kabza yâda gövde kısmı şekillendirilmiş, ok yatağı veya ok yatağı gibi
kullanılabilecek kabza tasarımı olan yaylar müsabakaya alınmayacaktır.
Yayın üzerinde nişan almayı kolaylaştıracak vizör, nişangâh veya bu amaçla kullanılabilecek
işaret, bant, çentik, baya, sargı vs. bulunmamalıdır. Benzer şekilde, yay tutan ele çizilen veya
boyanan çeşitli işaretler yasaktır.
Müsabakalarda sadece ahşap veya bambu ok serbest olup ok uçları iğneli veya dıştan geçmeli
temren olabilir. Temrenler mermi (füze), omuzlu (field point) ya da biz şeklinde, pirinç veya
demirden mamul olabilir.
Savaş/av amaçlı yapılmış yaprak temrenli veya Piramidal 3-4 kenarlı zırh delici uçlar ile
kama şeklinde 2 veya 3 perli temrene sahip oklar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Okların yelekleri doğal kuş tüylerinden veya kâğıttan olabilir; ancak boy, renk ve ok
gövdesinde yapıştırılma bağlanma şekilleri sporcuların seçimime bırakılmıştır.
Plastik yelekli oklar veya karbon, alüminyum, alüminyum karbon, fiberglas gibi malzemeden
yapılmış oklar kabul edilmeyecektir.
Okların gezleri adi gezi (ok gövdesine açılmış kertik) olabileceği gibi, plastik veya başka
malzemeden yapılmış başpâre gezler ve bakkam gezler de serbestir.
Her sporcu ok gövdelerine (yeleklerin hemen ön kısmına) ismini ve soyadını yazmak
zorundadır. Herhangi bir malzemeden mamul zihgîr kullanımı serbesttir. Başparmak çekişi
dışında kiriş çekme/bırakma teknikleriyle ok atanların kirişi çeken ellerine el koruması
amacıyla taktıkları ellik (tab) ve eldivenler serbesttir. Yarışmacıların kirişi bırakmak için
zihgîr ve dışında mekanik yardımcı cihazlar kullanılması yasaktır.
Yarışmaya katılacak olan okçuların kıyafetleri geleneksel kostüm olması zorunludur.
Yarışmanın başında bu kostümün tarihçesi hakemlere bildirilecektir. Sporcular teçhizat ve
kıyafet bakımından yarışma öncesi malzeme kontrolü sırasında denetlenecektir.
Listesi verilen kuralları yarışma sırasında ihlal ettiği hakemler tarafından belirlenen sporcular,
ikinci bir uyarıya gerek görülmeksizin diskalifiye edilecektir.
Organizasyon Yürütme Kurulu

