TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE BOCCE (RAFFA) ŞAMPİYONASI
YARIŞMA TALİMATI
Federasyonumuzun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Raffa)
Şampiyonası, 14-16 Aralık 2018 ve 27-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan Şehit
Samet Cantürk Bocce Salonunda yapılacaktır. Şampiyonaya 2018-2019 sezonu vizeli sporcular
katılabilecektir.
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması
:
 Şampiyonada tüm kategorilerde tekler yarışmaları yapılacaktır.
 14 Aralık tarihinde Genç Kadınlar, 15-16 Aralık tarihlerinde Kadınlar; 27 Aralık tarihinde Genç
Erkekler ve 28-30 Aralık tarihleri arasında ise Erkekler müsabakaları yapılacaktır. Gençler
kategorisinde 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğan sporcular yarışabilecektir.
 Gençler kadın ve erkek ayrı yarışacaktır.
 Kura çekimi Genç kadınlar için 13 Aralık saat 21:00’de, Kadınlar için 14 Aralık 21:00’de; Genç
erkekler için 26 Aralık 21:00’de, Erkekler için ise 27 Aralık 21:00’de yapılacaktır.
 Gençlerde ilk 4 dereceyi elde eden sporcular kadınlar ve erkekler kategorisinde
yarışabilecektir.
 Yarışmalarda illere kota uygulanacaktır. İllerin her kategoride 2’şer sporcuyla yarışma hakkı
olacaktır. İl kontenjanı başka bir kontenjana aktarılamaz (erkek kontenjanı erkek, kadın kontenjanı
kadın, genç kontenjanı genç olarak kullanılmak zorundadır.)
 İlave olarak 1. Ligde yer alan takımların en fazla toplamda 3 sporcu (erkek-kadın veya genç) ile
temsil hakkı olacaktır. Ayrıca 2. Ligde yer alan takımların toplamda 2 sporcu ( kadın-erkek veya
genç) ile temsil hakkı olacaktır.
 Listelerin hazırlanmasından ve sisteme girilmesinden İl temsilcileri sorumludur.
 İl temsilcilerinin, illerin sporcu isimlerini 11 Aralık 2018 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki
linkten doldurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.




Erkekler için müracaat linki : https://goo.gl/forms/NCBaxJ3e9kWy6xDr2
Kadınlar için müracaat linki : https://goo.gl/forms/mpMiQTFjrkz1IMMa2



Kafile yöneticileri; il müdürlüğü onaylı kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır
bulunmalıdır. Toplantıda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura çekilecektir. Kafile
listelerinde yer almayan isimler kesinlikle ilave edilmeyecektir.

Gençler için müracaat linki

: https://goo.gl/forms/amXM2iLRG87YpUaS2

Kurallar
:
 Müsabakaların formatı ve diğer teknik konular katılımcı sayısına bağlı olarak 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
:
 Şampiyonaya katılan sporcu, antrenör ve idarecilere ödeme yapılmayacaktır. Sporcu, antrenör ve
idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin veya kulüplerinin imkanları ile karşılanacaktır.
 Şampiyonada her kategoride dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
Diğer Hükümler
:
 Bu talimat, Türkiye Bocce Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta
yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Faik KAPSIZ
Bocce Asbaşkanı

