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6. FETİH KUPASI GELENEKSEL
TÜRK OKÇULUĞU ÖN ELEME
BURSA / 20-22 NİSAN 2018
1- PUTA KOŞUSU
a) Aşağıda kategorilere göre belirtilmiş olan mesafelerde 7seri 9 ’ar ok olmak üzere toplam 63 ok atışı yapılır.
• Büyük Erkekler 18 yaş ve üzeri (2000 doğumlu ve öncesi) ; 70 metre
• Büyük Bayanlar 18 yaş ve üzeri (2000 doğumlu ve öncesi) ; 60 metre
• Genç Bayanlar 15-17 yaş (2001-2002-2003) ; 50 metre
• Genç Erkekler 15-17 yaş (2001-2002-2003) ; 50 metre
b) Aşağıda kategorilere göre belirtilmiş olan mesafelerde 7 seri 5’er ok olmak üzere toplam 35 ok atışı yapılır.
• Minik Erkekler 12 – 14 yaş(2004-2005-2006) ; 35 metre
• Minik Bayanlar 12 – 14 yaş (2004-2005-2006) ; 35 metre
• Karma Minikler 08 – 11 yaş(2007-2008-2009) ; 25 metre
Sıralama atışlarının sonucuna göre beraberlik olması durumunda;
Kontenjan sınırındaki sıra için 2 veya daha fazla müsabık 1’er okluk beraberlik atışı yaparlar ve putanın alt
kısmında yer alan halkanın merkezine en yakın oku atan müsabık kazanır.
Puta Okçuluğu Hedef Ölçüleri
Koşu şartnamesinde, aksi belirtilmedikçe bütün kategori ve mesafelerde Puta ölçüleri 77x110 olarak kullanılır.
Puanlama isabet-ıska şeklindedir.
2- REMY-I SEMA (HAVA KOŞUSU)
2.1. Sentetik-Lamine Yay Limitli Çekiş Kuvveti 50 lb
• Bay ve bayan kategorilerinde yapılır.
• Bu kategoride yay çekiş kuvveti en fazla 50lb (+ 0,5lb ) olabilir.
• Bu kategoride kullanılacak yayların ölçümleri her müsabığın atış yapacağı ok boyu ile kabza gerisinden ölçülür.
Ölçümü yapılan yay ve oklara kontrol edildiğine dair işaret koyulur.
• Teknik heyetin uygun görmediği malzeme donanımı kullanılamaz.
• Atışlarda her müsabık en fazla 3 ok atar.
• Sahaya saplanmamış oklar ölçüme dahil edilmez. Ancak zeminde sert bir yüzeye temas edip saplanmadığı tespit
edilen oklar ölçüme dahil edilir.
• Ok zemine saplandıktan sonra kırılmış ise okun ayak kısmının bulunduğu yer ölçülür.
• Kaydedilen en uzak mesafeye göre derecelendirme yapılır.
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• Atışlar esnasında kendine veya çevreye zarar verecek şekilde tehlikeli atış yapan müsabıklar hakemler tarafından
yarışmadan men edilir.
• Atış esnasında ok atış çizgisinden itibaren 5 metrelik alana düşer ise ok tekrar atılabilir.
2.2. Sentetik - Lamine Limitsiz çekiş kuvveti
• Bay ve bayan kategorilerinde yapılır.
• Bu kategoride yay çekiş kuvvetinde bir sınırlama yoktur.
• Teknik heyetin uygun görmediği malzeme donanımı kullanılamaz.
• Atışlarda her müsabık en fazla 5 ok atar.
• Sahaya saplanmamış oklar ölçüme dahil edilmez. Ancak zeminde sert bir yüzeye temas edip saplanmadığı tespit
edilen oklar ölçüme dahil edilir.
• Ok zemine saplandıktan sonra kırılmış ise okun ayak kısmının bulunduğu yer ölçülür.
• Kaydedilen en uzak mesafeye göre derecelendirme yapılır.
• Atışlar esnasında kendine veya çevreye zarar verecek şekilde tehlikeli atış yapan müsabıklar hakemler tarafından
yarışmadan men edilir.
• Atış esnasında ok atış çizgisinden itibaren 5 metrelik alana düşer ise ok tekrar atılabilir.
3. OKÇULARIN KIYAFETLERİ
Herhangi bir okçuluk koşusunda katılacak olan müsabıkların, kıyafetleri dönemsel olarak farklılık gösterse de
Türk-Osmanlı Tarihi ve Kültürünü yansıtan geleneksel çizgilerde olmalıdır.
Kıyafetler Çarık, Yemeni, Çizme, Şalvar, Mintan, Kaftan, Eşarp, Tülbent, Sarık, Börk v.s olmalıdır.
4. ATIŞ SİTİLİ
Müsabıklar yalnızca başparmak atış sitilinde ve oku şast tarafından gezleyip atış yapabilirler.
5. MÜSABIK MALZEMELERİ
Okçuluk koşularında kullanılacak malzemelerin tarifi aşağıda yapılmıştır.
5.1. YAY
a) Mürekkep Yay (ORGANİK)
Yapımında ağaç, boynuz, hayvansal sinir ve hayvansal tutkal kullanılan Geleneksel Türk - Osmanlı yayı formunda
yaylar kullanılabilir. Pencereli, yani kabza yâda gövde kısmı şekillendirilmiş; ok yatağı veya ok yatağı gibi
kullanılabilecek kabza tasarımı olan yayların kullanımı yasaktır.
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Kabza genişliği (tir geçimi) 15 mm’den daha dar olamaz. 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.
b) Lamine Sentetik Yay
Yapımında ağaç, karbon, karbon fiber, cam elyaf v.s. malzemeler ile reçine bazlı yapıştırıcılar kullanıllarak
üretilmiş Geleneksel Türk - Osmanlı yayı formunda yaylar kullanılabilir. Pencereli, yani kabza yâda gövde kısmı
şekillendirilmiş; ok yatağı veya ok yatağı gibi kullanılabilecek kabza tasarımı olan yayların kullanımı yasaktır. Metal
muhteviyatlı ve sökülüp takılabilen çok parçalı yaylar kullanılamaz. Kabza genişliği (tir geçimi) 15 mm’den daha
dar olamaz.
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.
5.2 KİRİŞ
Kiriş farklı renklerde amaca uygun olacak belirli bir malzemeden yapılmış olabilir. Baş parmağın yerleştirilebileceği
üzerine dügül (gez noktası) sarılabilecek ve gezin üzerine geçirilebileceği meydanlık sargı yer alabilir. Meydanlık
üzerinde okun gezleneceği yeri belirlemek için 1’den fazla dügül olamaz. Kirişin iki ucunda yaya takmak için halka
şeklinde ilmikler bulunabilir. Kirişin üzerindeki meydanlık sargı tam çekiş aşamasında müsabıkın görüş alanına
çıkmamalıdır. Kiriş hiçbir şekilde müsabıkın nişan almasına yardım edecek işaretlere sahip olmamalıdır.
5.3. OK
Müsabakalarda sadece ahşap veya bambu ok serbest olup ok uçları iğneli veya dıştan geçmeli temren olabilir.
Temrenler mermi (füze), omuzlu ya da biz şeklinde, pirinç veya demirden mamul olabilir. Savaş / av amaçlı
yapılmış yaprak temrenli veya 3-4 kenarlı zırh delici uçlar ile kama şeklinde 2 veya 3 kenarlı temrene sahip oklar
kullanılamaz.
• Okların yelekleri doğal kuş tüylerinden veya kâğıttan olabilir; ancak boy, renk ve ok gövdesinde yapıştırılma
bağlanma şekilleri müsabıkların seçimine bırakılmıştır. Plastik yelekli oklar, alüminyum, karbon ve fiberglas gibi
malzemeden yapılmış oklar kullanılamaz.
• Okların gezleri adi gez (ok gövdesine açılmış kertik) olabileceği gibi başka organik malzemeden(ağaç,boynuz,
kemik) yapılmış başpâre gezler ve bakkam gezler de serbesttir. Plastik gez kullanılamaz.
• Okların gövdeleri yelek kısmının ön tarafı desen amaçlı 10 cm yi geçmeyecek şekilde boyanabilir. Bunun dışında
kalan alan GEZ de dahil hiçbir şekilde boyalı olamaz.
• Her müsabık ok gövdelerine (yeleklerin hemen ön kısmına) ismini ve soyadını yazmak zorundadır.
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6. KİŞİSEL MALZEMELER
6.1. Zihgir, Şast
Çeşitli materyallerden geleneksel usuller ile yapılmış olmalıdır. Üzerinde hiç bir şekilde mekanik düzenek
olamaz.
6.2. Tirkeş – Sadak
Geleneksel usül ve malzemelerden Türk – Osmanlı formunda yapılmış olmalıdır.
6.3. Kolçak
Geleneksel usül ve malzemelerden Türk – Osmanlı formunda yapılmış olmalıdır.
6.4. Dürbün
Okun putadaki isabet noktasını tespit etmek maksadıyla dürbün, teleskop, gözlük vb. yardımcı aletler yanlızca
üstad veya nezaretçi tarafından kullanılabilir. Numaralı gözlük kullanılabilir. Ancak nişan almaya yardımcı
olabilecek lensler ile, atış ve güneş gözlüğü kullanılamaz.
7. ATIŞ VE ATIŞ YÖNETİMİ
a) Her müsabığa 9 ok için 3 dakika (180sn)
b) Başlangıç sinyalinden önce veya bitiş sinyalinden sonra ya da belirtilen ok sayısından fazla ok atışı yapan
müsabığın en yüksek ok değeri silinir.
c) Atış amirinin meydanda resmi atışları bitirmesinden sonra (deneme atışı ve okların putadan çekilmesinden
sonra) ya da mesafeler arası veya turlar arası geçiş molalarında atış yapan müsabığın bir sonraki turdaki en
yüksek skoru silinir. Bu işlem hakem ve müsabık tarafından paraf edilir.
d) Müsabığın atışlara başladıktan sonra beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle atışlara devam edememesi
halinde sağlık personeli 15 dk. içerisinde müsabığın sağlık durumunu inceleyerek koşuya devam edip
edemeyeceğini bildirir. Müsabık koşuya devam ederse eksik kalan oklarını bir hakem gözetiminde atar.
Bu atışlara 15 dakikadan fazla süre verilmez.
e) Sıralama atışlarında müsabığın malzemesinde arıza meydana gelmesi halinde müsabık hakeme bilgi vererek
bekleme çizgisine gelir. Arızanın giderilmesinden sonra eksik kalan oklar hakem gözetiminde attırılır. Arızanın
giderilmesi 15 dakikadan fazla sürer ise müsabığın eksik oklarını atmasına izin verilmez.
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f) Atış sırası, sağlık durumunda meydana gelen rahatsızlık veya malzemelerde meydana gelebilecek arıza
nedeniyle geçici olarak değiştirilebilir.
g) Atış sinyali verilinceye kadar müsabıklar yaylarını geremezler.
h) Hiçbir şekilde ok atışı tekrar edilmez. Aşağıdaki hallerde ok atışı yapılmamış sayılır.
I. Ok yere düşmüşse ya da atış çizgisi önünde bulunan 3 m.lik alan içine atılmışsa bu okun yerine başka bir ok
atılır. Ancak 3m’lik alana çarptıktan sonra bu alanın dışına çıkan oklar karavana sayılır, yerine atış yaptırılmaz.
II. Puta katlanır yada puta devrilirse hakemler gerekli tedbirleri alarak kalan okların atılması için ek zaman verir.
Eğer sadece puta minderi kaymışsa bu konuda sadece hakemler karar verebilir.
8. Hiçbir müsabık başka bir müsabığın onayı olmadan malzemesine dokunamaz.
9. Meydanda tütün ve tütün mamülleri kullanılamaz.
10. Atış amiri müsabığın atış tekniğini güvenlik kurallarına aykırı bulması halinde konuyu koşu başhakemine intikal
ettirir. Müsabık, bu atış tekniğinde ısrar etmesi halinde atış amiri veya koşu başhakemi tarafından koşudan men
edilir.
11. Yay, koşu atış çizgisinin dışında oklu veya ok olmadan çekilemez.
12. DENEME ATIŞLARI
Koşularda yapılacak deneme atışları koşu kapsamındadır. Deneme atışlarının süresi Koşu Düzenleme Kurulu
tarafından tespit edilerek uygun araçlarla müsabıklara ve kulüp idarecilerine bildirilir. Deneme atışları hakem
nezaretinde yapılır, hakem tarafından deneme atışının bitirilmesinden sonra hiçbir müsabık atış yapamaz.
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13. ATIŞ SIRASI VE ZAMAN KONTROLÜ
Atış sırası ve zaman kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır;
13.1 Eğer 4 müsabık aynı putaya 2’şerli ok atarsa dönüşüm AB–CD şeklinde yapılır.
13.2. Eğer 3 ya da 4 müsabık aynı anda atış yapıyorsa, atış çizgisindeki pozisyon müsabıklar arasında anlaşma ile
tespit edilerek hakeme bildirilir. Anlaşma sağlanamaması halinde müsabıkların pozisyonları aşağıdaki şekilde
belirlenir;
a) 2 müsabığın atış yapması halinde, A müsabığı soldan, B müsabığı sağdan atış yapar.
b) 3 müsabığın atış yapması halinde, A müsabığı soldan, B müsabığı ortadan, C müsabığı sağdan atış yapar.
c) 4 müsabığın atış yapması halinde, A ve C müsabığı soldan, B ve D müsabığı sağdan atış yapar.
14. PUANLAMA
14.1. Bir ok, gövdesinin puta yüzündeki pozisyonuna göre puan değeri kazanır. Okun gövdesi iki ayrı puanlama
bölgesini ayıran çizgiye temas ederse ok, temas ettiği bölümün yüksek olanının puan değerini alır.
14.2. Puta yüzündeki tüm okların puanlaması yapılmadan oklara ve puta yüzüne temas edilemez.
14.3. Putada atılması gereken ok sayısından fazla ok bulunması halinde, fazla olan ok adedi kadar sayıdaki en
yüksek puanlı oklar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, fazla ok atmayı tekrarlayan müsabıklar ve takımlar koşudan
diskalifiye edilebilir.
14.4. Bölge çizgileri birleşme yerleri de dahil olmak üzere puta yüzünün bir parçası ok tarafından koparılmış ise bu
okun puan değeri hayali bir çizgi çizilerek hesaplanır.
14.5. Sıralama atışlarının sonucuna göre beraberlik olması durumunda kontenjan sınırı için 2 veya daha fazla
müsabık 1’er okluk beraberlik atışı yapar ve putadaki alt halkanın merkezine en yakın oku atan müsabık kazanır.
15. Katılımcıların konaklama, ulaşım ve şehir içi transferleri BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından
karşılanılacaktır. (Ulaşım bedelleri karayolları rayiç bedelleri üzerinden karşılanacaktır)
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