TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
ġEHĠT DEMET SEZEN TÜRKĠYE DART ġAMPĠYONASI
SIRALAMA TURNUVALARI 5. AYAĞI
05 – 08 NĠSAN 2019 / ANTALYA - KEMER
YARIġMA TALĠMATI
Federasyonumuzun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye
Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 5. Ayağı, 05 – 08 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya / Kemer
Dream Otel’de yapılacaktır.
Turnuva Programı
:
 5 Nisan Cuma günü Akdeniz Açık Uluslararası Dart Turnuvası, Genç Erkekler, Genç Kızlar;
6 Nisan Cumartesi Günü Akdeniz Açık Uluslararası Dart Turnuvası, Erkekler ve Kadınlar
olmak üzere 4 kategoride WDF puanlı olarak yapılacaktır. 5 Nisan Cuma günü Gençler turnuvaları
saat 19.00’de, 6 Nisan Cumartesi Günü Erkekler ve Kadınlar turnuvaları ise 19.00’de başlayacaktır.
Turnuvaların kayıtları turnuva başlangıcından 1 saat önce başlayacak ve 15 dakika kala
tamamlanacaktır. Katılım için organizatörün duyuru ve koĢulları geçerlidir.




Türkiye Dart Şampiyonası müsabakaları; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri düzenlenecek olup;
Minikler Cuma; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler ise Pazar ve Pazartesi yarışacaktır. Turnuva açılışı
Cumartesi saat 10.00’da yapılacaktır. Cumartesi Minikler 1. Tur kayıtları saat 09.00’da başlayıp saat
09.45’te sona erecek, müsabakalar saat 10.00 ‘da başlayacaktır. Cumartesi günü Minikler 2. Tur
kayıtları saat 13.30’da başlayıp, 14.15’de sona erecek, müsabakalar 14.30’da başlayacaktır. Pazar
günü Yıldız kayıtları saat 09.00’da başlayıp saat 09.45’de sona erecek, müsabakalar ise saat 10.00’da
başlayacaktır. Gençler kayıtları saat 13.30’de başlayıp saat 13.45’de sona erecek, müsabakalar ise saat
14.00’de başlayacaktır. Büyükler kayıtları saat 16.00’da başlayıp saat 16.45’de sona erecek,
müsabakalar ise 17.00’de başlayacaktır. Pazartesi günü müsabakalar Pazar gününün aynı saatlerinde
yapılacaktır.
Kayıt yaptıracak sporcular; Lisans ve geçerli kimlik belgesi ile şahsen kayıt yaptıracaklardır. Kayıt
işlemi vekâleten yapılmayacaktır. Turnuvaya 2018–2019 sezonu vizeli Dart lisansına sahip olan
sporcular katılabilecektir. Kayıt süresi bittikten sonra kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.

Özel Kurallar
:
 Turnuvaya katılacak erkek sporcuların kumaĢ pantolon, eĢofman ve kapalı ayakkabı, kadın
sporcuların ise kumaĢ pantolon, etek, eĢofman ve kapalı ayakkabı giymesi zorunludur. Ayrıca
Herhangi bir ülkenin ismi ve bayrağı olan kıyafetlerle de yarıĢmaya katılmak yasaktır.
Sporcuların farklı herhangi bir kıyafetle oynaması oynayamazlar.
 Minikler 301 single out final dahil 2 alan, Yıldızlar müsabakaları 501 double out finale kadar 2 oyun,
finalde 3 oyun alan, Gençler müsabakaları final dâhil 3 oyun alan, Büyük Kadınlar finale kadar 3
finalde 4 alan, Büyük Erkekler finale kadar 4 finalde 5 alan olarak oynatılacaktır.
 Genel sıralamada minikler Kategorisinde ilk 8, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde ilk 16’de olanlar
bir üst Kategoride müsabakalara katılabileceklerdir.
 2007-2008-2009-2010 Doğumlular Minikler Kategorisinde; 01.06.2004 ila 31.12.2006 arası
Doğumlular Yıldızlar Kategorisinde; 01.06.2001 ila 30.06.2004 arası Doğumlular Gençler
Kategorisinde; 31.05.2001 önce doğanlar Büyükler Kategorisinde yarışmalara katılacaktır. Minikler
kategorinde yarışmalar KIZ VE ERKEK KARIŞIK oynanacaktır.
 Kıyafet kurallarına ve TBBDF Dart Yarışma Talimatına aykırı hareket eden sporculara kırmızı kart
gösterilecektir. Kırmızı kart gören sporcu turnuvadan diskalifiye edilerek turnuvadan aldığı puanlar
silinecek ve takip eden turnuvaya alınmayacaktır.
 Minikler kategorisinde her iki sporcu için bir yazıcı sporcu kaydı yapılırken belirlenecektir. Minikler
kategorisinde yazıcı getirmeyenler müsabakalara kesinlikle alınmayacaktır.
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Maçını kaybeden sporcu bir sonraki maçta Yazıcılık yapmakla yükümlüdür. Bu kurala uymayan
sporcular diskalifiye edilip, bu ayakta aldığı puan silinecek ve bir sonraki turnuvaya katılamama
cezası alacaktır. İlk tur maçları içinse bekleyen sporcular arasında veya fikstürün en altından itibaren
Yazıcılar belirlenecektir. Yazıcıların hesap yapma becerisi olmalıdır. Hesap yapamayan sporcuların
yerine Yazıcı önermeleri gerekmekte olup, aksi durumda maçların gidişatını engellediği gözlemlenen
sporcuların takip eden turnuvada yarışmasına izin verilmeyecektir. Cezalı olan sporcular yayınlanan
sıralama çizelgesinde belirtilmiş olup, Sporcular isimlerine buradan bakmak zorundadır. Sorumluluk
sporcuya aittir.
Turnuvada teknik neticelere itiraz için 200 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtiraz jürisi tarafından itirazı
haklı görülenin ödediği ücreti iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir kaydedilecektir. .

Ödüller
:
 Turnuvada sporculara harcırah/yolluk ödenmeyecektir. Ödeme yapılmayan sporcu, antrenör, veya
idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır.
 Turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir. Dereceye girmesine rağmen,
geçerli bir mazereti nedeniyle organizasyon komitesinden izin almaksızın ödül törenine katılmayan
sporcunun o ayakta elde ettiği tüm puanlar silinecek ve bu durumdaki sporcu bir sonraki turnuvaya
kabul edilmeyecektir.
Diğer Hükümler
:
Bu talimat, Türkiye Dart Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer
almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dart Teknik Kurulu

