TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU
2015 MARMARA BÖLGESİ TAKLACI GÜVERCİN TÜZÜĞÜ
1.
Yarışmacı kuş uçuracağı zaman 1 gün evvelden saat 20:00’a kadar komisyon yetkilisine haber vermelidir. Geç
saatte arandığı takdirde kuş uçumu kabul edilmeyecektir. Toplanan katılımdan %10 klasmana ayrılacaktır. (Üç uçum)
2.
Yarışmacı kuş sabah 08:00’dan önce uçurulmayacaktır. Eke veya Yavru taklasız inerse diskalifiye olacaktır.
3.
Kuş uçarken hakemlerin yanına kuş uçuran veya yarışmada 1. Gözüken kuş sahibinden başkası gelemez.
Yarışmacı kuş sahibi anlamadığı şeyleri hakemlere sorabilir. İkna olmazsa bunu dilekçeyle komisyon başkanlığına
sunabilir.
4.
Yarışmacı Eke ve Yavru kuşların kupa almaları için en az 400 toplam puan almaları gerekir.
5.
Baraja geçen kuşlar kuş sahibi isterse kuşlarını klasman kupasına (toplam 3 uçum) 100 Türk Lirası vererek
yazdırabilirler.
6.
Yarışa kalkan kuşların kanat ve kuyrukları tamam olmalıdır. En fazla 1 veya 2 tüy eksik olabilir. Uçuş sırasında
eksilirse yarış devam eder.
7.
Kuşların sessiz fişekleri puan alamaz. Kuşa bakmadan kuşun fişek sesinin duyulması gerekir. Fişeğin geçerli
olması için sesli en az 10 metre fişek yapması ve 10 ncu metre de 2 nci taklayı atması gereklidir. Sessiz ve taklasız
fişekler puan alamaz. Taklanın bittiği veya sesin kesildiği yerde fişek biter. Attığı son takla ara takla sayılır.
8.
Kuşa kalkışından itibaren 15 dakika ısınma süresi verilir. Bu zaman zarfında yere kuş çıkarılmaz. Kümesin
kapısı açılmaz. Yere kuş salınmadan önce yani ısınma süresinde kuş konarsa ısınmadığı kabul edilerek hemen kuş
tekrar uçurulur. Aynı şekilde kuş tekrar inerse kuş yarış hakkını kaybeder. Kuş ısınma süresinde kovalanabilir.
9.
Kanat ısınma süresindeki oyunlar geçerli sayılmaz. Ancak yarışmacı bu süreyi daha kısa tutabilir veya hiç
kullanmayarak kuşlar açıkken kuşunu uçurabilir. Kuşların arasından kalkan kuş kalkış puanı alır. Fakat bu durumda kuş
kanat ısıtmadan inmesi halinde hakkını kaybeder. Kuşun uçuma geçmesi şartı aranmaz. Yarışmacı kümes kapısını açık
veya kapalı tutmakta serbesttir. Kuşun altına en az 10 kuş serilir. Yarışmacı sonradan kümes kapısı açmak isterse
kümesten çıkacak kuşların kanatları bağlı olmak zorundadır.
10.
Yarışmacı kuş uçarken kaçaktan bir kuş gelip yarışmacı kuşa katılır ise gelen kuş o kümese ait bir kuş değilse
uçan kuşun uçuş düzenini bozuyor ise hakem heyeti kuşun inişini bekleyip kaçak kuşun aynı adrese ait olmadığına
kanaat getirir ise hakemlerin onayı ile 45 gün içinde tekrar aynı kuşu uçurma hakkı verilir. Kendi adresinden yanına
kuş kalkarsa başlar yazılmaz ve 30 dakika içerisinde inmezse kuş diskalifiye olur.
11.
Yarışmacı kuş uçarken hakemlerin görmesi şartıyla yırtıcı kuş saldırısına uğrar yaralanır veya korkudan inerse
kuş uçabilecek durumda ise 45 gün içerisinde kuşa uçma hakkı verilir. Kuş uçamayacak durumda ise başka kuş aynı
hissesine uçurabilir.
12.
Kuşa hiçbir şekilde pırıltı verilmez. (Bazı durumlarda hakemler inisiyatiflerini kullanabilirler)Eke veya Yavru
kuş taklasız inerse diskalifiye olur.
13.
Yarışma günü hava koşullarından dolayı kuşun uçurulup uçurulmayacağına yarışmacının görüşü alınarak
hakem heyeti karar verir. Sonradan çıkabilecek hava muhalefeti nedeniyle kuşun oyununun etkilendiğini gören
hakemler erteleme talebini yarışmacıya iletir. Ertelemek veya ertelememek yarışmacının elindedir. Normal
uçumlarda dereceye giremeyen veya derecesini beğenmeyen yarışçı derecesini yakarak hissesi varsa aynı kuşu aynı
adreste tekrar uçurabilir. Kümese kaçan kuş diskalifiye olur. Yarışçı kümes kapısını isterse açar istemezse açmaz.
Açarsa kapatamaz. Kuş sayısını artırırsa azaltamaz.
14.
Kuş savurarak oyuna başlıyor ise oyuna geldiği mesafe yüksekliği en yakına geldiği yerden hesaplanır,ancak
fişek metresi kanatlara yüklendiği yerden hesaplanır.Yatırarak yapılan fişekler 70 dereceden fazla olmamalıdır.70
dereceye kadar yapılan fişekler yazılır.Daha fazla yatırılan mesafe ve attığı fazlalar yazılmaz.Fişek esnasında vurulan
taklaların puan alabilmesi için 70 derecelik açı içerisinde olmalıdır.Yana , sağa , sola , aşağı yani dağınık veya toplu
vurulan taklalar puan alamaz.30 dakika uçum alanında gözükmeyen kuş diskalifiye olur.
15.
Kuşun takla tertibinden puan alabilmesi için en az iki ara ve son taklayı atıp,takla aralarını açması ve
taklalarını düzgün dönmesi şarttır.Kuşun fişek esnasında üç takladan sonra üç dört veya dört beş veya beş altı
taklaları yani son attığı iki takla araları yakın olsa da takla tertibini bozmaz.

16.
Bir saatte geçerli baş yapmayan kuş diskalifiye olur.Aynı günde üç kuştan fazlası puanlanmaz,üçüncü arayan
yarışmacının saatini komisyon belirler.Yarışmanın başlama ve bitim tarihi komisyon tarafından belirlenir.Toplanan
tutarın %20’si ve yanıklar komisyonca yapılacak masraflara kesilir.
17.
Kuşun fişek tertibinden puan alabilmesi için düzgün,sesli,süratli,kafa yukarıda ayaklarıyla oynamadan en az iki
takla atması gerekir.Son taklayı atmayan kuş fişek tertibinden ve takla tertibinden puan alamaz.
18.
Yarışmaya katılım 75 tl’dir. Yarışa kuş kaldıracak yarışmacı 75 tl yol ücretini kuşu kaldırmadan
ödemelidir.Katılım süresi bittikten sonra kayıt yaptırmayanlar yarışa takılamazlar.Yarışmacılar Türkiye Güvercin
Federasyonu’na bağlı derneklere üye olmak zorundadır.
19.
Aynı adreste kimlerin adına kuş uçurulacağının bildirilmesi şartı ile istenildiği kadar yarışmacı kuş
uçurabilir.2016 yarış sezonunda 2016 markalı yavru, yavru yarışına uçabilir.(2015 yarışına 2014 ve 2015 markalı
yavrular yavru yarışına uçar.)
20.
Yarışmacı kuşu belirtilen saatte uçurmak zorundadır. Hakemler geldiği anda havada başka bir kuş var ise 15
dakika içinde inmez ise heyet beklemek zorunda değildir.Yarışmacı hakkını kaybeder.Yarışma yerine gelmeyen
birincinin veya vekilinin itiraz hakkı yoktur.
21.
Yarışmaya kalkan kuşun performansından memnun olmayan uçurucu bir defaya mahsus aynı kuşu katılım
payını vermek kaydı ile 45 gün içerisinde yanığa kaldırabilir. Kurada yanık yoktur.Ancak klasman hakkı kazanan
kuşlara her zaman yanık hakkı vardır.
22.
Markalı uçan kuşların yavru veya eke iki yarışa da uçabilmesi için ilk uçum tarihinden sonra 60 gün süre
geçmesi şarttır. Bu kural klasman hakkı kazanan eke kuşlar için geçerli değildir.Eke kuş en az 20 gün sonra iki kupaya
da uçurulabilir.
23.
Yarışmada görev yapan hakemler kendi adreslerinde kuraya girmezler. Adres değiştiren 60 gün sonra kuşu
uçurabilir.
24.
Yarışma tarihinin son iki ayına kalan yarışmacıların kuş uçum tarihleri kura ile belirlenir.
25.
Teraslarına en az 3 görevli çıkaramayan arkadaşlar yarışa yazılmasın, görevlilerin uçum alanına hakim olması
gereklidir.
26.
Yarışmacı kuş kaç metre yukardan inerse insin fişek geçerliliği yoksa normal iniş kabul edilir. 400 puan
kazanamayan kuş, yavru veya eke yarışında kupa alamaz. İlk beşe girebilmek için 400 veya üstü puan alması gerekir.
27.
Kuş kalktığı yere hedefine inerse iniş puanı ile attığı taklaların puanlarını alır. (Hedef: terastaki, yerdeki veya
çatıdaki kuşların belirlenen orta noktadan 5 metre kuşların duracağı alan yani 5 metre öne, arkaya, sağa ve sola)
Hedef noktasından 15 metre içine düşerse iniş puanı almaz. Attığı takla puanını alır. 15 m dışı diskalifiyedir. Kuş
kalkmadan önce hedef noktası belirlenmelidir.
28.
Yarışda 400 puan barajını aşan her markalı kuş sahibinin isteği üzerine 100 TL katılım payını vermek kaydı ile
kuşunu klasman kupasına yazdırabilir. Uçum aralarında en az 20 şer gün olmak zorundadır. Klasman hakkı kazanan
kuş daha sonraki uçumlarından herhangi birinde 300 diğerinde 400 puan almak zorundadır. Klasman hakkı kazanan
yavru kuş ekeleştikten sonrada yavru klasmanına uçabilir. Eke yarışına kalkan kuş hem yavru klasmanına hemde Eke
klasmanında aldığı puanlar geçerli olur. Klasman kupasına uçan kuşun 3 uçumda aldığı en yüksek puan klasmanı
bitirmek şartı ile normal yarış puanı olarakta geçerli olacaktır. Yarış kupaları ilk 3 e verilecektir. 1. %50 – 2. %30 – 3.
%10 – 4. %6 5. %4 oranında dağıtılacaktır. Klasmanı tamamlayan diğer kuşlara plaket ve ikişer katılım verilir. İkinci
veya üçüncü çıkmazsa 1.kuş hepsini alır. 3. çıkmazsa onun payı 1. ve 2. ye verilir. Normal yarışta ve klasman yarışında
yavru yarışının ve Eke yarışının dağıtımları ayrı ayrı yapılacaktır. 1. %50 – 2. %30 – 3. %10 – 4. %6 5. %4 oranında
dağıtılır. Yarışlarda ( Eke, Yavru; Klasman Kupası) Kupa alan kuş çıkmazsa (400 puan veya üstü) ödüller sonraki sezona
devreder. 300 puanı geçen 400 puan yapamayan kuşlara tüzükte belirtilen ödüller dağıtılır.
29.
Yavru ve Eke yarışında ilk 20 ye girenlere (En az 300 puan) plaket ve birer katılım ödül verilir. Kupa alamayan
kuşların ödülleri kupa alan kuşlara ( En az 400 Puan alan) dağıtılır. Günde 4 kuştan fazlası puanlamaz. 2 adet sabah 2
adet öğleden sonra. Ramazanda günde 1 adet kuş öğleden önce 1 adet öğlenden sonra olmak kaydı ile uçar.
Yarışçılar hakem seçemez. Komisyon Başkanı onayı olmadan yarışa kuş kaldırılamaz. Bayramların 1.nci ve 2.nci günü
kuş yarışa uçurtulamaz.
30.
Yarışmaya katılan yarışçılar ilk kuş uçum tarihinden sonra hiçbir nedenle yarıştan çekilip hak talep edemezler.

31.
Yarış alanındaki seyircilerden yarışmacı sorumludur. Herhangi bir olay karşısında hakemler seyircilerin neden
olduğu şeyleri yarışmacı yapmış kabul ederler ve ona göre karar verirler. Yarışmacının itiraz hakkı yoktur. Yarışma
sırasında ne yarışmacı nede seyirciler hakemleri etki altına alacak veya rahatsız edecek hareket ve sözlerde
bulunmazlar. Böyle durumlarda hakemlerin yarışı iptal edip yarışmacıyı Disiplin Kuruluna verme yetkileri vardır.
Disiplin kurulu yarışmacıya her türlü cezayı verebilir. Yarıştan men edebilir, ödüllerini geri alabilir. Aynı adreste
başkasının ismine dahi olsa yarışmaya almayabilir ve kayıtlı olanları da iptal edebilir.
32.
Yarışmaya giren yarışmacılar Tüzüğü kabul etmiş sayılırlar. Tüzüğe itiraz hakları yoktur. Tüzükte yazılı
olmayan olaylar hakkında hakemler karar verir. Yarışmacının böyle bir durumda itiraz hakkı vardır, itirazını 2 gün
içerisinde dilekçe ile Komisyon Başkanlığı’na bildirebilir.
33.
Kuralarda kura gününe kadar uçum serbesttir. Öncelik kura günü olanındır.
34.
2013 sezonu ve 2014 sezonu Klasman ödülleri 2015 sezonuna devretmiştir.
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