TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE BOCCE MİLLİ TAKIM SEÇMESİ
MÜSABAKA TALİMATI
Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası müsabakalarda Petank (Avrupa
Kadınlar - Gençler Şampiyonası / Volo Kadınlar-Gençler-Ümitler Dünya Şampiyonası) Ülkemizi temsil etmek
üzere Milli Takım Seçmeleri, 06–07 Ağustos 2018 tarihlerinde, Ankara Kahramankazan’da yapılacaktır.
Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları
:
▪

▪
▪

▪

Petank Gençler: 2018 Türkiye Şampiyonasında ilk 4 te yer alan büyük takımlardaki yıldız ve genç
erkek sporcular, yıldız-genç takımlar, gençler altın nokta ve yıldız teklerde, ilk 4 dereceyi elde eden
sporcular ile genç tekler müsabakalarında ilk 8 dereceyi elde eden sporcular seçmeye katılabilecektir.
2018 Okul sporlarında yıldızlar veya gençlerde şampiyon olan erkek takım sporcuları gençler
kategorisinde seçmeye katılabilecektir.
2018 Petank liginde ilk 3 dereceyi elde eden takımlardaki ikişer, petank liginde 4 ile 12. Dereceler
arasında yer alan takımlardan ise birer sporcu, yaşlarının tutması halinde, ligdeki müsabakalarda oynamış
olmak şartıyla seçmeye katılabilecektir.
Petank Gençler seçmelerine sadece 2001 ve daha sonra doğan erkek sporcular katılabilecektir.

▪

Petank Ümitler: 11-14 Ekim 2018 tarihlerinde Almeria - İspanya da yapılacak olan Avrupa Ümitler
Petank şampiyonasına 1996-1997-1998-1999- ve 2000 doğumlu sporcular kendi imkanlarıyla
katılacaktır. 2018 Türkiye Şampiyonasında takımlarda ve altın noktada ilk 16 dereceye giren sporcular ile
teklerde ilk 32 ye giren sporcular ve 2018 Petank liginde oynayan sporculardan her takımdan şartları
taşıyan ikişer kişi seçmeye katılabilecektir.

▪

Petank Kadınlar: 2018 Türkiye Şampiyonasında ilk 4 te yer alan büyük takımlardaki yıldız ve genç
kadın sporcular, Kadın takımlar, kadınlar altın noktada ilk 4, tek kadınlarda ilk 8 dereceyi, elde eden
sporcular kadınlar seçmelerine katılabilecektir.
Yıldız-genç takımlar, gençler altın nokta ve yıldız teklerdeki ilk 4 ile genç teklerde ilk 8 de yer alan kadın
sporcular, seçmeye katılabilecektir.
2018 Okul sporlarında yıldızlarda ve gençlerde şampiyon olan kadın takım sporcuları Kadınlar
kategorisinde seçmeye katılabilecektir.
2018 Petank liginde ilk 3 dereceyi elde eden takımlardaki ikişer, petank liginde 4 ile 12. Dereceler
arasında yer alan takımlardan ise birer kadın sporcu, ligdeki müsabakalarda oynamış olmak şartıyla
seçmeye katılabilecektir.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Volo Gençler: 2018 Türkiye Şampiyonasında Basamak yarışmalarında ilk 4, altın noktada ilk 5, dereceyi
elde edenler büyükler basamak veya gençler geleneksel müsabakasından birini tercih edebileceklerdir.
Genç Çiftler veya Kombinede ilk 8 dereceyi elde eden sporcular geleneksel teklerde seçmeye girecektir.
Gençler müsabakalarında sadece 2000 ve daha sonra doğan erkek sporcular yarışacaktır.
Gençler kategorisinde belirtilen derecelerde yer alan kadın sporcular, kadınlar seçmelerine girebilecektir.
Volo Kadınlar: 2018 Türkiye Şampiyonasında, Basamakta ilk 8, röle ve Röle mixte ilk 4 dereceyi elde
eden kadın sporcular basamak müsabakalarında seçmeye katılacaktır.
Geleneksel çiftlerde ve kombinede ilk 8 dereceyi elde eden kadın sporcular geleneksel tekler
müsabakasında seçmeye girecektir.
Volo Erkekler: 2018 Türkiye Şampiyonasında, Basamakta ilk 8, röle ve Röle mixte ilk 4 dereceyi elde
eden Erkek sporcular basamak müsabakalarında seçmeye katılacaktır.
Geleneksel çiftler ve kombinede ilk 8 dereceyi elde eden Erkek sporcular geleneksel tekler
müsabakasında seçmeye girecektir.
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Genel Açıklamalar:
Kadınlar ve Erkekler Volo disiplininde bir sporcu hem atış oyunlarında hem de yer oyunlarında seçmeye
girme hakkına sahipse, her iki disiplinde de seçmeye katılabilecektir. Fakat yalnız birinde Milli takıma
girme hakkına sahip olacaktır.
Volo Kaınlar ve Erkekler altın noktada ilk 4 dereceyi elde eden sporcular geleneksel tekler veya basamak
müsabakasından birini seçebilecektir.
Petankta Yaşı tutan kadın sporcular hem kadınlarda hem ümitlerde yarışabilecektir.
Ümitler yarışmalarında ülkemizi temsil edecek sporcular atış oyunları içinde dereceye giren sporculardan
belirlenecektir.
2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ve son yapılan Akdeniz Oyunlarında Ülkemizi temsil
eden sporcular yarışmış oldukları branşla sınırlı olmak kaydıyla seçmelere katılma hakkına sahiptir.
Bocce Birinci liginde, ilk 3 derecede yer alan takımlardan her disiplinde (Petank hariç) Türkiye ligde
seçmeye katılacağı disiplinde yarışmış olma şartıyla bir sporcu seçmelere katılabilecektir.
Sporcular, Petank veya Volo seçmelerinden sadece birine katılabilecektir.
Tüm Disiplinlerde Seçmeler ferdi olarak yapılacaktır.

Genel Kurallar
:
Seçmelere katılacak olan sporcuların aşağıda belirtilen ilgili linklerden 02 Ağustos 2018 Perşembe günü
saat 17:00 a kadar müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
▪

Volo Gençler için müracaat linki:

https://goo.gl/forms/NaZ6h5butOxB2ypg2

▪

Volo Erkek için müracaat linki:

https://goo.gl/forms/dGADOT6zC5zfSHfH2

▪

Volo Kadınlar için müracaat linki:

https://goo.gl/forms/aUgdzULDD9hycF1Y2

▪

Petank Ümitler için müracaat linki:

https://goo.gl/forms/hr02KnpoePOUVp0m2

▪

Petank Gençler için müracaat linki:

https://goo.gl/forms/Fk6ViqRRMN1NAsz82

▪

Petank Kadınlar için müracaat linki: https://goo.gl/forms/EGGRWxSn2Xm3dKXM2

▪

Müsabakaların teknik toplantıları 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 22:00’da yapılacaktır. Toplantıda
bütün sporcular hazır bulunmalıdır.Toplantıda bizzat bulunmayan sporcular kura listesine alınmayacaktır.

▪
▪

Maçların hangi sisteme göre oynanacağı ve diğer teknik detaylar toplantıda belirlenecektir.
Müsabakalarda teknik neticelere itiraz için 200 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı görülenin ücreti
iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.
▪ Seçmelerde antrenörler görev almayacak ve Seçmelerin yapıldığı alanda bulunmayacaklardır. Ayrıca
sporcular üzerinde Türk bayrağı bulunan ve Türkiye yazan veya başka bir ülkenin adı veya bayrağı
logosu bulunan formalarla yarışamayacaktır.
Harcırah – Yolluk ve Ödüller
:
▪ Seçmede sporculara ve antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm sporcu ve
antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.
Diğer Hükümler

:

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet DEMİRDELEN
Genel Sekreter

