TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE BOCCE (VOLO) ŞAMPİYONASI
MÜSABAKA TALİMATI
Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler, Kadınlar ve
Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası, gençler müsabakaları 12-13 Temmuz 2018, kadın ve erkekler
müsabakaları ise 14-15-16 Temmuz 2018 tarihlerinde Ankara Kahramankazan’da yapılacaktır.
Şampiyonaya 2017-2018 sezonu vizeli tüm sporcular katılabilecektir.
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması
:
 Gençler müsabakalarının teknik toplantısı ve kura çekimi, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü
saat 22:00’da yapılacak, müsabakalar, 12 Temmuz Perşembe günü saat 07:00 da başlayacaktır.
 Kadın ve erkekler müsabakalarının teknik toplantısı 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat
21:00’da yapılacak, müsabakalar 14 Temmuz Cumartesi günü saat 07:00 da başlayacaktır.
 Kafile yöneticileri; il müdürlüğü veya Valilik onaylı kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda
hazır bulunmalıdır. İl müdürlüğü veya Valilik onaylı kafile listesinde ismi olmayan sporcular
müsabakalarda yer alamayacaktır. Yapılacak kontrollerden sonra kura çekimine geçilecektir.
Temsilcisi toplantıda yer almayan takım veya sporcular kuraya dâhil edilmeyecektir!
Kurallar
:
 Şampiyonada şu kategoriler yer alacaktır:
 2000 ve daha sonra doğan erkek sporcular, aşağıdaki disiplinlerde gençler kategorisinde
yarışabilecektir. İstemeleri halinde 2000 ve daha sonra doğan kadın sporcular da gençler
kategorisinde yarışabilir.
 1-Gençler geleneksel çiftler, 2-Gençler Kombine, 3-Gençler Basamak, 4-Gençler Altın Nokta
 Gençler basamak ve altın noktada ilk 8 e giren sporcular büyükler kategorisindeki röle veya
röle mix müsabakalarında yarışabilecektir. Geleneksel gençler müsabakaları 90 dakika ve 4 tur
İsviçre sistemiyle oynanacak, 4 tur sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar/sporcular, çeyrek
finalde eleme usulü yarışacaktır. Gençler müsabakalarında sporcular geleneksel çiftler veya
kombine oyunundan sadece birini seçebilecektir.
 Gençler için müracaat linki:
https://goo.gl/forms/k4viI2z9m1P3Hkgh1








1999 ve daha önce doğan erkek sporcular, erkekler kategorisinde aşağıdaki disiplinlerde
yarışabilecektir.
1-Erkekler Geleneksel Çiftler, 2-Erkekler Kombine, 3-Erkekler Basamak, 4-Erkekler Röle,
5-Erkekler Altın Nokta,
Geleneksel erkekler müsabakaları 90 dakika ve 5 tur İsviçre sistemiyle oynanacak, 5 tur
sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar/sporcular, çeyrek finalde eleme usulü yarışacaktır.
Erkekler müsabakalarında sporcular geleneksel çiftler veya kombine oyunundan sadece birini
seçebilecektir. Atış oyunlarından ise röle mix dahil 3 oyun seçme hakkına sahip olacaktır.
Erkekler için müracaat linki: https://goo.gl/forms/akq0shWAyV7Ej9Nc2
Kadın sporcular kadınlar kategorisinde aşağıdaki disiplinlerde yarışabilecektir.
1-Kadınlar Geleneksel Çiftler, 2-Kadınlar Kombine, 3-Kadınlar Basamak, 4-Kadınlar Röle,
5-Kadınlar Altın Nokta
Geleneksel kadınlar müsabakaları 90 dakika ve 5 tur İsviçre sistemiyle oynanacak, 5 tur
sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar/sporcular, çeyrek finalde eleme usulü yarışacaktır.
Kadınlar müsabakalarında sporcular geleneksel çiftler veya kombine oyunundan sadece birini
seçebilecektir. Atış oyunlarından ise röle mix dahil 3 oyun seçme hakkına sahip olacaktır.
Kadınlar için müracaat linki: https://goo.gl/forms/Df4ypOArfP2m11N03
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1999 ve daha önce doğan kadın ve erkek sporcular ile gençlerde altın nokta ve basamakta ilk 8
derecede yer alan sporcular büyük Röle Mix kategorisinde yarışabilecektir.
Röle mix için müracaat linki:
https://goo.gl/forms/CwpMveYQvIC6nJgl2



Eşli oyunlarda sporcular farklı kulüp sporcusuyla eşleşebilecektir. Eşleşme yapan takımların
sadece birisi ilgili linke takımı yazacaktır. Eşleşme yapılmış olsa dahi her sporcu kendi ilinin
kafile listesine yazılacaktır.



Geleneksel çiftlerde müsabakalar 90 dakika, Kombine müsabakaları 8 el olarak İsviçre
sistemine göre oynanacaktır. İsviçre sistemi sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar/sporcular,
çeyrek finalde eleme usulü yarışacaktır. Katılım sayısına bağlı olarak İsviçre sistemindeki tur
sayısı düşürülebilecek veya artırılabilecektir.



Sporcular en fazla 4 kategoride yarışabilecektir. Bu 4 kategoriye Röle Mix dahildir. Genç
erkekler; gençler kategorisinde, kadınlar; (2000 ve daha sonra doğan kadınlar da istemeleri
halinde) kadınlar kategorisinde ve erkekler de erkekler kategorisinde yarışacaktır. Röle mix te
1999 ve daha önce doğan 1 erkek ve doğum tarihine bakılmaksızın 1 kadın sporcu yarışacaktır.
Gençler kategorisinde basamak ve altın noktada ilk 8 de yer alan sporcular Röle veya röle mix
müsabakalarında yarışabilecektir.
Birinci tur basamak müsabakalarında gençlerde ve kadınlarda 18, erkeklerde 20, röle
müsabakalarında ise kadınlarda 23, erkeklerde 25 sayının altında vuran sporcular elenecektir.
Topu olmayan sporcular kesinlikle müsabakalara dahil edilmeyecek ve diskalifiye edilecektir.








Yukarıdaki linklerde bulunana formlar (BÜYÜK HARFLERLE) doldurularak en geç 8
Temmuz 2018 tarihi saat 17:30 a kadar, gönderilecektir. Bu tarih ve saatten sonraki
müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formlardaki kutucukların yeterli olmaması
durumunda, yeni bir form düzenlenerek gönderilmelidir.
Teknik kuralların detayları teknik toplantıda belirlenecektir.
Şampiyonada teknik neticelere itiraz için 200 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı görülenin
ücreti iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.

Harcırah – Yolluk ve Ödüller
:
 Şampiyonada Geleneksel çiftler müsabakalarında Final oynayan, röle, röle mix’de ilk iki
dereceyi elde eden sporculara, basamak, altın nokta, kombine müsabakalarında ise ilk 4
dereceyi elde eden sporculara harcırah ve yolluk ödenecektir.
 Müsabakanın yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm
sporcu/antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.
 Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların illerinden otobüs rayiç belgesi almaları gerekmektedir.
Aksi halde ödemeler federasyonda bulunan rayice göre yapılacaktır.
 Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
Diğer Hükümler
:
Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet DEMİRDELEN
Genel Sekreter

