TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE PETANK BİRİNCİ LİGİ
5. ETAP TALİMATI

Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Petank Ligi 5. Etap
müsabakaları 18-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yakakent/Samsun’da yapılacaktır.
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması :
Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 08:30’da
yapılacak; müsabakalar ise aynı gün saat 09:00’da başlayacaktır. Tüm kulüplerin antrenör veya
kulüp yetkilisi teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Takımların 16 Temmuz 2018 tarihi mesai
bitimine kadar aşağıdaki linkten sporcu ve antrenör isimlerini göndermeleri gerekmektedir.
Kafile listelerini ise teknik toplantıda teslim etmelidir.
https://goo.gl/forms/nFcNrS03wbMME5bF3
Kurallar
:
▪ Türkiye Petank Liginin beşinci etabında altı karşılaşma oynayacaktır.
▪ Karşılaşmalar karışık 3’lü takımlar, Tek erkek, Tek Kadın, Çift Erkek ve Çift Kadın
müsabakaları şeklinde yapılacaktır.
▪ Müsabakalar 13 sayı üzerinden oynanacak, ancak 45 dakika + 2 el şeklinde
sınırlandırılacaktır.
▪ Oynanan 5 maçın (3 ler, tek erkek, Tek Kadın, Çift Erkek, Çift Kadın) 3’ünü alan takım 1
puan almış olacaktır.
▪ 5.etap sonunda Puan eşitliği halinde takımların birbiriyle oynadığı müsabaka sonucunu;
▪ Bunda da eşitlik olması durumunda aldığı oyun sayısına,
▪ Eşitliğin devamı halinde Puanı eşit olan takımların kendi aralarındaki sayı averajına,
▪ Burada da eşitlik varsa genel averajla sıralama belirlenecektir.
Türkiye Petank Liginin Yapısı
:
▪ Birinci ligde 16 takım yarışacaktır. Faaliyete katılmayan veya katılıp müsabakalarını
tamamlamayan takımlar liglerden ihraç edilecektir.
Harcırah – Yolluk ve Ödüller
:
▪ Birinci lige katılan takımlardan 2’şer kişiye (sporcu veya antrenör) ödeme yapılacaktır.
Ödeme yapılmayan kişilerin (sporcu / antrenör) giderleri kulüpleri veya kendi il
müdürlüklerinin imkanları ile karşılanmalıdır. Faaliyetin yapıldığı ilden katılan takımlara
ödeme yapılmayacaktır. Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların kendi illerinden otobüs
rayiç belgesi almaları gerekmektedir.
▪ 5. Etap sonunda dereceye giren kulüplere kupa, sporcularına ise madalya verilecektir.
▪ Ligde sadece gelişim seminerine katılan antrenör ve hakemler görev yapacaktır.
▪ Antrenörler akreditasyon kartlarını müsabaka esnasında takmak zorundadır.
Diğer Hükümler
:
Bu talimat, Türkiye Petank Ligi ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta
yer almayan hususlarda lig sekreterliği ve federasyon başkanlığı yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet DEMİRDELEN
Genel Sekreter

