
ZABITA OKÇULUK YARIŞMASI TALİMATI  

 

YARIŞMA VE ATIŞ KURALLARI  

 Her takım 3 kişiden oluşmaktadır. 

 Yarışma sıralama atışları usulüne göre yapılacaktır. 

 Her takımın 1 yayı olacaktır. Her sporcunun 3 oku olacaktır. ( Yarışmada kullanılacak yay 

ve oklar her takıma Zabıta Daire Başkanlığı tarafından verilecektir.)  

 Atışlar 12 m. mesafeden 122 cm. hedef kâğıdına yapılacaktır. 

 Yarışmaya takımlar spor kıyafet ve spor ayakkabı ile iştirak edebilirler.  

 Sıralama atışlarında aynı anda her takım 3 seri deneme (3x3 ok) 5 seri (5x3ok) yarışma atışı 

yapacaktır. 

 Takımlar bir seri atışını 3 sporcu x 3 okunu  (9 ok) 240 sn. içinde atmalıdır. Belirlenen süre 

içinde atılamayan oklar karavana sayılacaktır. Atış serbest komutundan önce ve süre 

bitiminden sonra atılan ok olursa hedefteki en yüksek puanlı ok karavana sayılacaktır. 

 Atışını bitiren sporcu bekleme çizgisine geçmelidir. Geçmeyen sporcu ilk sözlü uyarıda sarı 

kart, ikinci uyarıda kırmızı kart görerek takımı ile diskalifiye edilecektir. 

 Atışlar bitiminde her takımdan 1 temsilci hedefe gidip puanlarını hakeme yazdıracaktır. 

Hedef tahtasının dışına giden oklar ilk önce alınmalıdır. Hakemler hedefe gelmeden oklara 

dokunmak yasaktır.  Hakem görmeden çekilen oklar karavana sayılacaktır. 

 Sıralama atışlarında toplam puana göre ilk …. takım final yarışmalarına katılmaya hak 

kazanacaktır. 

 Yarışma tarihi ve diğer detaylar gelen talepler doğrultusunda, yarışmaya katılan takımlara 

bilahare bildirecek olup, ayrıca https://zabita.ibb.gov.tr adresinden de duyurulacaktır.   

 Zabıta Okçuluk Yarışmasında öncelikle bu talimatnamede yazılı olan kurallar uygulanır. Bu 

talimatnamede olmayan hususlarla ile ilgili Türkiye Okçuluk Federasyonu talimatnameleri 

doğrultusunda tertip kurulu yetkilidir.       

 

FİNAL ATIŞLARI  

 Final yarışmalarında seriler sıralama usulü şeklinde olacaktır. Finalde her takım 3 seri 

deneme atışı (3x3 ok) ve 5 seri yarışma atışı (5x3 ok) yapacaktır. İlk turdan sonra takımlara 

deneme atışı verilmeyecektir. 

 Atış kuralları sıralama atışında olduğu gibidir. 

 Yarışma, finale kalan takımlar arasında sıralama atışları sonunda en yüksek puanı toplayan 

1,2.ve 3. Takımlara ödülleri verilecektir. 

https://zabita.ibb.gov.tr/


 Beraberlik durumunda ise takımların ilk serideki puanlarına bakılarak yüksek puan atan 

takım turu geçecektir ilk seri puanları da aynı ise ikinci serideki puanlara bakılacaktır   

PUANLAMA 

       Hedef kâğıdı üzerindeki her renk ve halkanın bir puan değeri vardır. 

       Puanlar renklerine göre hedef kâğıdı üzerinde büyükten küçüğe şu şekildedir. 

              

 

  

 

 

 


