TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
EVDEN OYNA DART GENÇLİK KUPASI
16 – 19 MAYIS 2020
YARIŞMA TALİMATI

Federasyonumuz, Korona virüsü (covit-19) sürecinde, Evde Kal Hareketsiz Kalma ilkesiyle, Gençlik Haftası ve 19
Mayıs Kutlamaları çerçevesinde 16 – 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖDÜLLÜ online Dart Turnuvası düzenleyecektir.
Turnuva Programı
▪
▪
▪
▪
▪

6 – 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.
15 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00’de TBBDF instagram hesabı üzerinden canlı olarak kura çekilecek ve ardından
müsabaka programı duyurulacaktır.
16 – 18 Mayıs 2020 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında elemeler düzenlenecektir.
19 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00’den itibaren final maçları oynanacaktır.
Müracaatlar sakirerdem@hotmail.com mail adresine yapılacak olup sporcular müsabaka sırasında iletişime geçecekleri
iletişim numaralarını (cep telefonu numarasını) da bildirmeleri gerekmektedir.
Özel Kurallar

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:

Müsabakalar Yıldız, Genç ve Büyük kategorilerinde yapılacaktır.
Yıldız-Genç ve Büyükler kategorilerindeki Türkiye sıralamasında ilk 32 içerisinde bulunan kadın-erkek tüm sporculara
açık yapılacaktır. (Bir kategoride 8'den az başvuru olması halinde sıralamada alt sıralardan tamamlama yoluna gidilecektir).
Sporcular ilk 32 içerisinde yer aldıkları istedikleri kategoride kayıt yaptırıp o kategoride oynayabilir. Her sporcu sadece bir
kategoriye kayıt yaptırıp o kategoride oynayabilir.
Bu turnuva özel bir turnuva olup, Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Turnuvaları sıralaması için puan verilmeyecektir.
Maçlar hakem gözetiminde gerçek zamanlı olarak oyuncuların birbirlerine karşı online oynaması usulüyle gerçek zamanlı
olarak yapılacaktır.
Oyuncuların telefonla çekim yapacak yardımcıları olacak, hakem bu yardımcılarla WhatsApp üzerinden canlı bağlantı
sağlayacaktır. Yardımcılar oyuncuyu ve hedef tahtasını gösteren ve atış sırasında atış çizgisini gösterecek bir açıdan çekim
yapacak ve atış sonrasında bordu yakın çekimle göstererek hakemin skoru kaydetmesini sağlayacaktır.
Maçlar 2 leg alan kazanacak ve 301 double out oynanacak, finaller 501 double out oynanacaktır.
Sporcuların kayıt yaptırırken verdikleri cep telefonunda Whatsapp programı kurulu olup canlı bağlantı bu telefon
hesabından sağlanacaktır.
Canlı yayının teknik açıdan internetin kopması durumunda hakem 5 dk. bağlantı problemi yaşayan sporcuyu bekler, eğer
bağlantı sağlanamaz ise bağlantısı kopmayan sporcunun lehine galibiyet kararı alır ve skoru sisteme işler.
Ödüller

▪
▪
▪

:

:

6 kategoride 1. olan sporculara bıçak sırtı (içten telli) hedef tahtası,
6 kategoride 2. olan sporculara yuvarlak telli (dıştan telli) hedef tahtası
6 kategoride 3. olan sporculara tungsten yarışma okları verilecektir.

Diğer Hükümler

:

Bu talimat, Türkiye Dart Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda
Federasyon Başkanlığı yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Dart Teknik Kurulu
Merkez Hakem Kurulu

