
LİDER EĞİTİM GELENEKSEL 
OKÇULUK KULÜBÜ 



Her sporda olduğu gibi okçuluk sporunu da yaparken belli başlı bir takım kurallar 
vardır. Bu kurallar tamamen sporcu güvenliği, sağlığı ve atış kolaylığı için 

koyulmuşlardır ve her sporcunun  bu kurallara uyması gerekmektedir. 
Uyulmaması halinde atışlar sekteye uğrar ve sağlıklı bir antrenman yapılamaz



Kural 1
Yayınızı kurarken dikkatli olun veya bir arkadaşınızdan mutlaka yardım 

isteyin 



Kural 2
Yay kollarında çatlak kırık olmadığına dikkat edin ve yay kirişinin tonç

kertikleri içerisinde olduğundan emin olmadan yayı germeyin



Kural 3
Kirişi asla üzerinde ok gezlemeden bırakış yapmayın.

Yayın çekiş esnasında topladığı enerji ok ile birlikte çıkar fakat ok 
bulunmadan yapılan bir bırakış yayın kollarına yüklenir  yayın kırılmasına 
ve sporcunun ciddi yaralar almasına sebep olabilir  



Kural 4
Atış yapacağınız kadar oku tirkeşinize veya hedef karşısında bulunan 

kuburlara yerleştiriniz.

Oklarınızı ellerinizde gezdirmeyin

Cebinize veya ayakkabınızın içerisine yerleştirmeyin



Kural 5
Hedef karşısına gelmeden oklarınızı gezlemeyiniz.

Ok gezlemiş olduğunuz  yayınızı KESİNLİKLE bir canlıya doğrultmayınız. 

Havaya doğru dik olarak ok atışı yapmayınız.



Kural 6
Atış esnasında hedef karşısında bulunmamaya dikkat edin ve atış yapan 
kişiden 1.5 metre uzakta durun 



Kural 7
Atışa başlamadan önce antrenör tarafından ATIŞ VAR komutunu mutlaka 
bekleyin ve bu komuttan önce asla atış yapmayın. 

Atış bitimlerinde aynı şekilde antrenör tarafından ATIŞ YOK komutunu bekleyin 
ve bu komuttan sonra asla atış yapmayın.



Kural 8
Yayları ok boyundan fazla çekmeyiniz.

Yayları belirtilen standart çekiş mesafelerinden fazla çekmeyin çekilmesi 
durumunda yaylar ciddi zararlar görebilir ve kırılabilir.



Kural 9
Atış esnasında yere düşürdüğünüz oku asla almayın atış sonunda 
antrenörün onayı ile okunuza yönelin  



Kural 10

Antrenör tarafından atış yok komutu ile beraber sakince ve koşmadan 
hedefe doğru ilerleyin. Atış yapmış olduğunuz hedefe yandan yaklaşın.



Kural 11
Atış yapmış olduğunuz hedeften okları dikkatlice ve arkanızda kimsenin 

olmadığı esnada çekiniz böylelikle olası bir yaralanmanın önüne geçiniz.



Kural 12
Atış  sonrasında oklarınızı mutlaka kontrol ediniz kırık veya çatlak 
oklarınızı kesinlikle kullanmayınız.


