5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI
KADIN & ERKEK
5. İslami Dayanışma Oyunları
09-18 Ağustos 2022

Konya - TÜRKİYE

SPOR EL KİTABI
Okçuluk & Para
Okçuluk

Belge Tanımlamaları
Başlık
Özet
Versiyon
Yayımlanma Tarihi
Durum
Doküman Sahibi
Düzenleyenin İsmi
Düzenleyen Organizasyonun Adı
Konu Kategorisi
Erişim Kısıtlamaları

Spor El Kitabı – Okçuluk
Bu belge, okçuluk müsabakaları gereksinimlerinin ve teknik
yönergelerinin bir özetini sunar.
1.3
14.01.2022
Son Hali
Halis Yunus ERSOZ
Fatih UYSAL
TISGOC
Spor - Teknik
TISGOC gizlilik derecesi bulunmamaktadır.

Belge Revizyon Geçmişi
Sürüm
1.0
1.1
1.2
1.3

Tarih
08.10.2021
12.11.2021
17.12.2021
24.01.2022

Yazar
Türkiye Okçuluk Federasyonu
Spor Direktörlüğü
ISSF
Uluslararası Okçuluk Federasyonu

Akış Özeti
İlk taslak
Genel yorumlar ve gözden geçirme
Genel yorumlar ve gözden geçirme
Son hali

Kısaltmalar ve Terminoloji
Başlık
İslami Dayanışma Sporları Federasyonu
Türkiye İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi
5. Konya İslami Dayanışma Oyunları
Ulusal Olimpiyat Komitesi
Dünya Okçuluk Federasyonu
Türkiye Okçuluk Federasyonu

Kısaltmalar
ISSF
TISGOC
KONYA 2021
NOC
WA
TOF

Notlar

TEKNİK KURALLAR
1. MÜSABAKA KURALLARI VE YÖNETMELİKLER
1.1 5. İslam Dayanışma Oyunları, Konya 2021'deki Okçuluk müsabakaları, Dünya Okçuluk
Federasyonu'nun (WA) güncellenmiş oyun kurallarına uygun olarak yürütülecektir.
1.2 WA kurallarının kapsamadığı hususlar aşağıdakilere göre ele alınacaktır. Teknik konular
için, WA kuralları bağlayıcıdır, genel konular için ISG temel düzenlemeleri, Genel kurallar ve
(WA) teknik el kitabına başvurulmalıdır.
2. MÜSABAKA YÖNETİMİ
2.1 Müsabakalar, ISSF yetkisi altında, TISGOC tarafından WA kurallarına uygun olarak ve teknik
komitenin gözetiminde düzenlenecektir.
2.2 Teknik delegeler WA ve TOF tarafından atanır.
2.3 Türkiye Okçuluk federasyonu (TOF) Teknik delege tarafından onaylanacak ulusal teknik
görevlilerin atanmasını destekleyecektir.
3. YER VE MÜSABAKA TAKVİMİ
3.1 Okçuluk müsabakaları 14-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Saraçoğlu spor tesislerinde
düzenlenecektir.
3.2 Organizasyon komitesi tarafından hazırlanan programa göre katılımcı takımlar için
antrenman sahası hazırlanacak ve oyunlara katılan takımlara iletilecektir.
3.3 Okçuluk resmi antrenmanları 14 Ağustos 2022 saat 09:00 – 12:00 klasik (recurve) yay
erkekler ve makaralı (compound) yay kadınlar (AB-CD), saat 14:00 – 17:00 klasik (recurve) yay
kadınlar ve makaralı (compound) yay erkekler (AB-CD) olarak gerçekleştirilecektir.
3.4 Resmi antrenmana tüm sporcular resmi yarışma kıyafeti ile katılacaktır. Malzeme kontrolü
resmi antrenmanda yapılır.
3.5 Yarışma sırasında puanlama için kullanılacak tablet, el terminalleri ve skor sistemi işlemleri,
sonuç bilgi akışı resmi antrenman kontrolü sırasında sporcu ve antrenörlere destek
sağlayacaktır.
3.6 Sporcu sırt numaraları sıralama tur atışları başlamadan önce skor kartları ile dağıtılacaktır.
Sporcular sırt numaralarını yarışma boyunca takacaklardır.
4. TEKNİK TOPLANTI
4.1 Teknik toplantı resmi antrenman günlerinde düzenlenecektir.
Toplantıya aşağıdaki belirtilen kişiler katılacaktır;
-Teknik delege,
-Yarışma başhakemi,
-TOF ve WA temsilcisi,
-Tüm katılan takımlardan iki üye (idareci ve antrenör)
5. OKÇULUK MÜSABAKA VE KATILIM
5.1 Müsabakalar Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ve Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF)
yarışma talimatı gereğince düzenlenecektir. Klasik (recurve) yaylar ve makaralı (compound)
yaylar, erkekler ve kadınlar için büyükler kategorisinde düzenlenecektir.
5.2 Yarışmanın sıralama atışları klasik (recurve) yaylarda 720 round 70 m. makaralı
(Compound) yaylarda 720 round 50 m. atışları olarak yapılacaktır. Sıralama atışlarının ardından
programda belirtildiği gün ve saat dilimlerinde her kategoride bireysel eleme ve final atışları
yapılacaktır.

5.3 Klasik (recurve) ve makaralı (compound) yaylarda sıralama atışlarına göre ilk 16 sırada yer
alan erkek ve kadın takımlar, takım elemelerine ve finallerine katılacaktır. Klasik (recurve)
yaylarda takım elemeleri ve finallerinde set sistemi, makaralı yaylarda ise 5 seri üzerinden
toplam puan sistemi uygulanacaktır.
5.4 Klasik yay bireysel eleme atışları 16 Ağustos 2022 günü sabah seansında
gerçekleştirilecektir. Makaralı yay bireysel eleme atışları ise aynı gün öğleden sonraki seansta
gerçekleştirilecektir.
5.5 Klasik yay ve makaralı yaylar da erkekler de ve kadınlarda da eleme atışları 1/48 turundan
başlayacaktır. Sıralamada ilk 104 sırada bitiren sporcular eleme turlarına katılmaya hak
kazanacaktır.
5.6 Yarışma hakem görevlendirmeleri Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ve/veya Türkiye
Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından yapılır.

Erkekler
Kadınlar

Katılımcı Ülkeler İçin Kota Sayısı
(Bireysel)
Her bir branş için 3 sporcu
Her bir branş için 3 sporcu

Katılımcı Ülkeler İçin Kota Sayısı
(Takım)
Her bir branş için 1 takım (3 sporcu)
Her bir branş için 1 takım (3 sporcu)

6. MÜSABAKA FORMATI
6.1 Müsabaka formatı olarak Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) oyun kuralları uygulanacaktır.
6.2 Bireysel müsabakalarda sıralama, eleme ve final eleme tur atışları, takım müsabakalarında
takımların eleme ve final atışları yapılacaktır.
6.3 Okçulukta sıralama tur atışları, klasik (recurve) yay erkekler ve kadınlar 70m. 720 round
makaralı (compound) yay erkekler ve kadınlar 50m. 720 round şeklinde yapılacaktır.
6.4 Okçulukta sıralama atışlarında her hedefte 4 sporcu yer alacak ve AB-CD formatında
gerçekleşecektir.
6.5 Antrenman ve yarışma alanlarına girişlerde akredite olmuş antrenör, sporcular ve aktif
olarak yarışma seansında yer alan görevlilere izin verilecektir.
6.6 Mix Takım eleme atışları sıralama atışları sonucuna göre ilk 24 sırada yer alan mix takımlar,
mix takım eleme atışlarına katılmaya hak kazanacaktır. Klasik yay mix takım eleme atışlarında
set sistemi, makaralı yay ve W1 yay mix takım eleme atışlarında puan sistemi kullanılacaktır.
7. MÜSABAKA PROGRAMI (*)
Tarih
14 Ağustos 2022
15 Ağustos 2022
16 Ağustos 2022
17 Ağustos 2022
18 Ağustos 2022

Saat
09:00-12:00 RM-CW
14:00-17:00 RW-CM
09:00-12:00 RM-CW
14:00-17:00 RW-CM
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW

Faaliyet

OKÇULUK
Resmi Antrenman & Malzeme Kontrolü

OKÇULUK
Sıralama Atışları

OKÇULUK
Bireysel Eleme Atışları

OKÇULUK
Takım Eleme Atışları, Mix Takım Eleme Atışları

OKÇULUK
Takım, Mix Takım ve Bireysel Final Atışları ve Madalya Töreni

* Yarışma süresince oluşabilecek tüm değişiklikler, tarih ve zamanı belirtecek şekilde versiyon
güncellenerek tüm katılımcılar ile paylaşılacaktır.
* Antrenman sahası sıralama atışları başlamadan iki gün önce (13 Ağustos 2022) hazır olacak
ve tüm katılımcılar antrenman sahasını kullanabileceklerdir.

8. EKİPMAN
8.1 Tüm malzeme ve ekipmanlar, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) kurallarında belirtilen
standartlara uygun olmalıdır.
9. KIYAFET
9.1 Sporcu, antrenör ve idareciler yarışma alanında bulundukları süre içerisinde katılımlarına
uygun kıyafet giymek zorundadır. Parmakları açık bırakacak ayakkabılar veya kamuflaj
renklerini taşıyan kıyafet, aksesuar veya okçuluk ekipmanlarının kullanılmasına izin verilmez.
9.2 Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) kuralları gereği aynı kategoride yarışmaya katılan
sporcular, antrenörler, idareciler ve teknisyenler aynı özellikleri taşıyan kendi ulusal takım
formalarını ve spor ayakkabılarını giymek zorundadır.
9.3 Yarışmaya katılan tüm sporcuların formalarının sırt kısmında isimleri ve ülke kodları yazılı
olmalıdır.
10. MADALYALAR, SERTİFİKALAR VE ÖDÜL TÖRENİ
10.1 Madalya seremonisine katılacak olan tüm sporcular seremoni başlamadan hemen önce
yarışma alanı içerisinde belirlenecek toplanma alanında hazır bulunmalıdır.
10.2 Bütün kategorilerde madalya töreni kategoriye ait altın madalya maçı sona erdikten
hemen sonra gerçekleştirilecektir. Bu sebeple bronz madalya kazananların madalya
seremonisi başlamadan 10 dakika önce toplanma alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.
10.3 Okçuluk müsabakası kazananları aşağıdaki madalya ve kupalar ile ödüllendirilecektir.
Her ferdi sporcular için madalya, takımlar ve Mix takımlar için hem madalya hem kupa
verilecektir.
Birincilik
: Her bir sporcu için altın madalya
İkincilik
: Her bir sporcu için gümüş madalya
Üçüncülük
: Her bir sporcu için bronz madalya
4.-8. derece arasındaki sporcular sertifika ile ödüllendirilecektir.

Belge Tanımlamaları
Başlık
Özet
Versiyon
Yayımlanma Tarihi
Durum
Doküman Sahibi
Düzenleyenin İsmi
Düzenleyen Organizasyonun Adı
Konu Kategorisi
Erişim Kısıtlamaları

Spor El Kitabı –Para Okçuluk
Bu belge, Para Okçuluk müsabakaları gereksinimlerinin ve teknik
yönergelerinin bir özetini sunar.
1.3
14.01.2022
Son Hali
Halis Yunus ERSOZ
Fatih UYSAL
TISGOC
Spor - Teknik
TISGOC gizlilik derecesi bulunmamaktadır.

Belge Revizyon Geçmişi
Sürüm Tarih
Yazar
1.0
08.10.2021 Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu
1.1
12.11.2021 Spor Direktörlüğü
1.2
17.12.2021 ISSF
1.3
24.01.2022 Uluslararası Okçuluk Federasyonu

Akış Özeti
İlk taslak
Genel yorumlar ve gözden geçirme
Genel yorumlar ve gözden geçirme
Son hali

Kısaltmalar ve Terminoloji
Başlık
İslami Dayanışma Sporları Federasyonu
Türkiye İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi
5. Konya İslami Dayanışma Oyunları
Ulusal Olimpiyat Komitesi
Ulusal Paralimpik Komite
Uluslararası Paralimpik Komite
Dünya Okçuluk Federasyonu
Türkiye Okçuluk Federasyonu
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Kısaltmalar
ISSF
TISGOC
KONYA 2021
NOC
NPC
IPC
WA
TOF
TBESF

Notlar

TEKNİK KURALLAR
1. MÜSABAKA KURALLARI VE YÖNETMELİKLER
1.1 5. İslam Dayanışma Oyunları, Konya 2021'deki Para Okçuluk müsabakaları, Dünya Okçuluk
Federasyonu'nun (WA) güncellenmiş oyun kurallarına uygun olarak yürütülecektir.
1.2 WA kurallarının kapsamadığı hususlar aşağıdakilere göre ele alınacaktır. Teknik konular
için, WA kuralları bağlayıcıdır, genel konular için ISG temel düzenlemeleri, Genel kurallar ve
(WA) teknik el kitabına başvurulmalıdır.
2. MÜSABAKA YÖNETİMİ
2.1 Müsabakalar, ISSF yetkisi altında, TISGOC tarafından WA kurallarına uygun olarak ve teknik
komitenin gözetiminde düzenlenecektir.
2.2 Teknik delegeler WA ve TBESF tarafından atanır.
2.3Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Teknik delege tarafından
onaylanacak ulusal teknik görevlilerin atanmasını destekleyecektir.
3. YER VE MÜSABAKA TAKVİMİ
3.1 Para Okçuluk müsabakaları 09-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında Saraçoğlu spor
tesislerinde düzenlenecektir.
3.2 Organizasyon komitesi tarafından hazırlanan programa göre katılımcı takımlar için
antrenman sahası hazırlanacak ve oyunlara katılan takımlara iletilecektir.
3.3 Para Okçuluk Resmi antrenman ve klasifikasyon 09 Ağustos 2022 saat 09:00 – 12:00 Klasik
(Recurve) Yay Erkekler - Makaralı (Compaund) Yay Kadınlar ve W1 Erkekler, saat 14:00 – 17:00
Klasik (Recurve) Yay Kadınlar ve Makaralı (Compaund) Yay Erkekler ve W1 Kadınlar olarak
gerçekleştirilecektir.
3.4 Resmi antrenmana tüm sporcular resmi yarışma kıyafeti ile katılacaktır. Malzeme kontrolü
resmi antrenmanda yapılır.
3.5 Yarışma sırasında puanlama için kullanılacak tablet, el terminalleri ve skor sistemi işlemleri,
sonuç bilgi akışı resmi antrenman kontrolü sırasında sporcu ve antrenörlere destek
sağlayacaktır.
3.6 Sporcu sırt numaraları sıralama tur atışları başlamadan önce skor kartları ile dağıtılacaktır.
Sporcular sırt numaralarını yarışma boyunca takacaklardır.
4. TEKNİK TOPLANTI
4.1 Teknik toplantı resmi antrenman günlerinde düzenlenecektir.
Toplantıya aşağıdaki belirtilen kişiler katılacaktır;
-Teknik delege,
-Yarışma başhakemi,
-TBESF ve WA temsilcisi,
-Tüm katılan takımlardan iki üye (idareci ve antrenör)
5. PARA OKÇULUK MÜSABAKA VE KATILIM
5.1 Müsabakalar Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) yarışma talimatı gereğince
düzenlenecektir. Klasik (Recurve) yaylar, makaralı (Compaund) ve W1 yaylar için büyükler
kategorisinde düzenlenecektir.
5.2 Yarışmanın sıralama atışları klasik (Recurve) yaylarda 720 Round 70 m. makaralı
(Compaund) ve W1 yaylarda 720 round 50 m. atışları olarak yapılacaktır. Sıralama atışlarının
ardından her kategoride bireysel eleme ve final atışları yapılacaktır.

5.3 Klasik (Recurve), makaralı (Compaund) ve W1 sıralama atışlarına göre ilk 16 sırada yer alan
erkek ve kadın takımlar, takım elemelerine ve finallerine katılacaktır. Klasik (Recurve) yaylarda
takım elemeleri ve finallerinde set sistemi, makaralı ve W1 yaylarda ise 5 seri üzerinden toplam
puan sistemi uygulanacaktır.
5.4 Klasik yay ve W1 bireysel eleme atışları 11 Ağustos 2022 günü sabah seansında
gerçekleştirilecektir. Makaralı yay bireysel eleme atışları ise aynı gün öğleden sonraki seansta
gerçekleştirilecektir.
5.5 Klasik yay, makaralı ve W1 yaylar da erkekler de ve kadınlar da eleme atışları 1/48 turundan
başlayacaktır. Sıralamada ilk 104 sırada bitiren sporcular eleme turlarına katılmaya hak
kazanacaktır.
5.6 Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) üyesi olan Ulusal Olimpiyat Komiteleri müsabakalara
katılma hakkına sahiptir.
5.7 Yarışma hakem görevlendirmeleri Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ve/veya Türkiye
Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından yapılır.

Erkekler
Kadınlar

Katılımcı Ülkeler İçin Kota Sayısı
(Bireysel)
Her bir branş için 3 sporcu
Her bir branş için 3 sporcu

Katılımcı Ülkeler İçin Kota Sayısı
(Takım)
Her bir branş için 1 takım (3 sporcu)
Her bir branş için 1 takım (3 sporcu)

6. PARA OKÇULUK MÜSABAKA FORMATI
6.1 Müsabaka formatı olarak Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) oyun kuralları uygulanacaktır.
6.2 Bireysel müsabakalarda sıralama, eleme ve final eleme tur atışları, takım müsabakalarında
takımların eleme ve final atışları yapılacaktır.
6.3 Para Okçulukta sıralama tur atışları, klasik (Recurve) yay erkekler ve bayanlar 70m. 720
Round makaralı (Compaund) yay – W1 erkekler ve bayanlar 50m. 720 Round.
6.4 Para Okçulukta sıralama atışlarında her hedefte 2 sporcu yer alacaktır ve AB formatında
gerçekleştirilecektir.
6.5 Antrenman ve yarışma alanlarına girişlerde akredite olmuş antrenör, sporcular ve aktif
olarak yarışma seansında yer alan görevlilere izin verilecektir.
6.6 Mix Takım eleme atışları sıralama atışları sonucuna göre ilk 24 sırada yer alan mix takımlar,
mix takım eleme atışlarına katılmaya hak kazanacaktır. Klasik yay mix takım eleme atışlarında
set sistemi, makaralı yay ve W1 yay mix takım eleme atışlarında puan sistemi kullanılacaktır.
7. MÜSABAKA PROGRAMI (*)
Tarih
09 Ağustos 2022
10 Ağustos 2022
11 Ağustos 2022
12 Ağustos 2022
13 Ağustos 2022

Saat
09:00-12:00 RM-CW
14:00-17:00 RW-CM
09:00-12:00 RM-CW
14:00-17:00 RW-CM
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW
09:00-12:00 RM-RW
14:00-17:00 CM-CW

Faaliyet

PARA OKÇULUK
Resmi Antrenman & Malzeme Kontrolü

PARA OKÇULUK
Sıralama Atışları

PARA OKÇULUK
Bireysel Eleme Atışları

PARA OKÇULUK
Takım Eleme Atışları, Mix Takım Eleme Atışları

PARA OKÇULUK
Takım, Mix Takım ve Bireysel Final Atışları ve Madalya Töreni

* Yarışma süresince oluşabilecek tüm değişiklikler, tarih ve zamanı belirtecek şekilde versiyon
güncellenerek tüm katılımcılar ile paylaşılacaktır.

* Antrenman sahası sıralama atışları başlamadan iki gün önce (07 Ağustos 2022) hazır olacak
ve tüm katılımcılar antrenman sahasını kullanabileceklerdir.
8. EKİPMAN
8.1 Tüm malzeme ve ekipmanlar, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) kurallarında belirtilen
standartlara uygun olmalıdır.
9. KIYAFET
9.1 Sporcu, antrenör ve idareciler yarışma alanında bulundukları süre içerisinde katılımlarına
uygun kıyafet giymek zorundadır. Parmakları açık bırakacak ayakkabılar veya kamuflaj
renklerini taşıyan kıyafet, aksesuar veya okçuluk ekipmanlarının kullanılmasına izin verilmez.
9.2 Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) kuralları gereği aynı kategoride yarışmaya katılan
sporcular, antrenörler, idareciler ve teknisyenler aynı özellikleri taşıyan kendi ulusal takım
formalarını ve spor ayakkabılarını giymek zorundadır.
9.3 Yarışmaya katılan tüm sporcuların formalarının sırt kısmında isimleri ve ülke kodları yazılı
olmalıdır.
10. MADALYALAR, SERTİFİKALAR VE ÖDÜL TÖRENİ
10.1 Madalya seremonisine katılacak olan tüm sporcular seremoni başlamadan hemen önce
yarışma alanı içerisinde belirlenecek toplanma alanında hazır bulunmalıdır.
10.2 Bütün kategorilerde madalya töreni kategoriye ait altın madalya maçı sona erdikten
hemen sonra gerçekleştirilecektir. Bu sebeple bronz madalya kazananların madalya
seremonisi başlamadan 10 dakika önce toplanma alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.
10.3 Para Okçuluk müsabakası kazananları aşağıdaki madalya ve kupalar ile ödüllendirilecektir.
Her ferdi sporcular için madalya, takımlar ve Mix takımlar için hem madalya hem kupa
verilecektir.
Birincilik
: Her bir sporcu için altın madalya
İkincilik
: Her bir sporcu için gümüş madalya
Üçüncülük
: Her bir sporcu için bronz madalya
4.-8. derece arasındaki sporcular sertifika ile ödüllendirilecektir.

