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1. Amaç 

Bu talimat n amac , 2009 

 

2010 sezonunda düzenlenecek Türkiye Birinci Bocce Liginin 
planlanmas , uygulanmas ve gerçekle tirilmesi için bir yöntem olu turmakt r.    

2. Kapsam  

Bu talimat TBBDF taraf ndan yap lan Bocce Ligleri ile ilgili tüm etkinlikleri, ki ileri ve 
kulüpleri kapsar.  

3. Sorumluluk  

1. Türkiye Bocce Liglerinin yürütülmesinden TBBDF Yönetim Kurulu sorumludur;  

2. Liglerdeki müsabaka fikstür ve müsabaka programlar n n haz rlanmas , sonuçlar n ve 
puan durumunun takibi ve müsabakalar n teknik denetiminden Lig Sekreteri sorumludur;  

3. Lig müsabakalar n n sonuçlar n n takibi, dosyalanmas ve duyurulmas ndan federasyonun 
Faaliyet Düzenleme Birimi sorumludur.  

4. Lige kat lan kulüplerin kat l m paylar n n takibinden, ligde yer alacak kulüplerin sporcu, 
antrenör, yönetici ile hakem ve di er görevlilere yap lacak ödemelerin takibinden 
federasyonun Sat nalma ve Mali ler Birimi sorumludur.   

4. Tan mlar   

Türkiye Bocce Ligleri; 2009-2010 sezonunda Raffa, Volo ve Petank bran lar nda yap lacak 
olan kulüpler aras yar malard r. Bu yar malar belirli say da etapta yürütülecek, ligde bayan 
erkek s n fland rmas

 

olmamakla birlikte birinci ve ikinci kademe yer alacakt r. Lig ismine, 
gerekmesi halinde sponsorluk yapacak kurulu ismi de eklenebilir.   

Lig Sekreteri; Federasyon yönetim kurulunca Türkiye Bocce Ligleri ile ilgili planlama 
yapmaktan, teknik denetim ve sonuçlar n takibinden sorumlu olmak üzere görevlendirilen 
ki idir.    

5. Uygulama   

Madde 1- L G N YAPISI    

 

2009 - 2010 Türkiye Bocce Ligi, Birinci Kademe ve kinci kademe olmak üzere, 
Bayan ve Erkek karma tak mlarla yürütülecektir.   
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Birinci kademe lige, bayan veya erkek tak mlar yla birinci ligde yer alma hakk n elde 
eden ve y ll k tescil 

 
vize i lemini yapm olan kulüplerin tümü kat labilecektir. Bu 

kulüpler unlard r:  

zmir Konak Belediyesi SK, Bursa Hasana a Toki SK, Eski ehir GS M SK, Bart n 
KTL SK, Ankara Kazan Belediyesi SK, Antalya Kemer SK, Antalya Kemer Yat 
Yelken SK,  Bolu Gençlik Merkezi SK, Kocaeli Üniversitesi SK, Bursa Çekirge SK, 
stanbul Bocce SK, Gümü hane GS M SK, zmir Bocce SK, Bolu Belediye SK, 

Mu la GS M SK, Eski ehir ESJ M SK ve Ankara Sital SK.  

 

16 dan daha az kulübün lige kat l m ba vurusu yapmas

 

halinde, yönetim kurulu 
karar yla belirlenecek usul çerçevesinde kulüp say s 16 ya tamamlanabilecektir. 

 

Birinci kademede yer alan tak mlardan lig bitiminde, ilk 10 s ra d nda kalan 
tak mlar, takip eden sezonda ikinci kademede yar acak olup, 2. kademeden 6 tak m 
ise birinci kademeye yükselecektir. Birinci ligden dü en 6 tak m, ikinci lig play-off 
grubunda yar abilecek ancak bu kulüpler aras ndan en fazla 3 ü birinci lige terfi 
edebilecektir.  

 

kinci kademede yar acak tak m say s , yönetim kurulunun alaca kararla 
belirlenecektir. Ancak 2010-2011 sezonunda lig yap s nda bir de i iklik yap lmas 
halinde, federasyon yönetim kurulu liglere kat lacak tak mlarla ilgili esaslar ve 
ko ullar yeniden belirleyebilir.  

Madde 2- KURALLAR  

 

Lig müsabakalar (özellikle bu talimatta yer almayan konular)  TBBDF Bocce 
Yar ma Talimat na göre yürütülecektir. 

 

Birinci lig 3 etapta yap lacakt r. Etaplar Raffa, Petank ve Volo etab olarak 
an lacakt r. Tesis, zaman, kat l mc say s vb ko ullar nedeniyle iki etap birlikte 
yap labilece i gibi, bir etap da ikiye bölünebilir.   

 

Tak mlar en az 3, en fazla 6 sporcudan olu acakt r. Birle tirilmi etaplarda ise sporcu 
say s 8 e kadar ç kabilir. 

 

Maç say lar göz önünde tutularak, Raffa 

 

Petank ve Volo geleneksel oyunlar nda 
s ralama olu turmak için grup sistemi uygulanacakt r.    

 

Raffa etab nda, tak mlar birbirleriyle tek erkekler, çift bayanlar ve aç k üçlü tak m 
müsabakas oynayacakt r. Tak mlar üç set üzerinden yar acakt r. Bir sporcu en fazla 
2 kategoride yar abilir. Tüm müsabakalar 12 say üzerinden oynanacakt r.  

 

Petank etab nda, bayan - erkek alt n nokta, tek erkekler, çift bayanlar ve aç k üçlü 
tak m müsabakalar olmak üzere 5 kategoride yap lacakt r. Bir sporcu en fazla 3 
kategoride yar abilir. Alt n Nokta at lar çift turlu olacak ve turlarda farkl sporcu 
yar t r labilecektir. Skorlar n toplam esas al nacakt r.     

 

Volo etab nda, bayan ve erkeklerde basamak ve alt n nokta yar mas yap lacakt r. 
Her yar ma çift turlu olacakt r. Dolay s yla her tak m 4 tur basamak, 4 tur alt n nokta 
oynam olacakt r. Her bir 4 turun skor toplam al narak kulüpler s ralanacakt r. 
Böylelikle kulüplerin alt n nokta ve basamak oyunlar nda s ralamas belirlenecektir. 
Kulüpler ayr ca bayan ve erkeklerde kombine müsabakalar oynayacakt r. Kombine 
müsabakalar nda kurayla belirlenecek gruplarda yar malar yap lacak ve tak mlar n 
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s ralamas belirlenecektir. S ralaman n ard ndan 6 kategoride elde edilen s ralamalar 
toplanarak Volo etab n n puan s ralamas belirlenecektir. Bu etapta bir sporcu en fazla 
2 kategoride yar abilecektir. Ancak tak mlar ayn

 
oyunun iki turunda farkl sporcular 

yar t rabilir. 

 

Puanlama

 

: 

 

Her etab n puanlamas ile ilgili detaylar etap ba lang c nda yap lacak teknik toplant da 
belirlenerek ilan edilecektir.  

 

Genel Kurallar:

  

Ligde fair-play anlay na ayk r olarak hareket etmekte srar eden tak mlar, lig 
sekreterinin önerisi ve yönetim kurulunun onay yla ligden ihraç edilebilecektir. 

 

Tak mlar müsabaka ba lama saatinden en az 15 dakika önce sahada haz r olmal d r. 
Müsabaka saatinde sahada bulunmayan tak m, hükmen ma lup say lacakt r. 

 

Sporcular yar malara üstte kulübünün renklerini ta yan forma, altta e ofman alt ve 
spor ayakkab s yla, kafilede bulunan antrenörler de e ofman ve spor ayakkab s ile 
i tirak edecektir.(K yafeti uygun olmayan sporcu ve antrenörler müsabakalara 
kat lamazlar.) 

 

Kulüplerin isim, logo ve renklerini belirtir flama ve/veya pankartlar n sahalar n 
çevresine asmalar görsel doygunluk ve medya ili kileri aç s ndan önemli olup, bu 
konuda kulüplerin duyarl davranmas beklenmektedir. 

 

Bir sporcu lig müddetince iki ayr tak mda oynayamaz. Ancak lisans talimat nda 
belirtilen ara transfer döneminde transfer olan sporcular ikinci bir kulüpte yar abilir. 

 

Lige tak mlar yeterli say da sporcu ile kat lmal ve mutlaka tüm kategorilerde 
yar mal d r. Herhangi bir nedenle yar malar tamamlamayan kulüpler ligden ihraç 
edilece i gibi, ikinci lige de kabul edilmeyecektir.   

Madde 3- T RAZ VE CEZA  

 

Tüm sporcu, antrenör ve idareciler, sporun genel ahlak kurallar na uygun hareket 
etmelidir. Ayk r davran ta bulunanlar, Lig Sekreteri nce Disiplin Kurulana sevk 
edilecektir.  

 

Müsabaka düzeninin sa lanmas için, tak mlar n idareci, antrenör ve sporcular n n 
oyun sahas arkas nda kendileri için ayr lm yerlerde oturmalar zorunludur. Kurala 
uymamakta srar edenler ceza kuruluna sevk edilir.  

 

tirazlar sadece Antrenör veya Kafile Ba kan taraf ndan yaz l olarak 100 TL 
kar l nda Lig Sekreterli i ne yap lacakt r. tiraz n geçerli görülmemesi halinde, bu 
para geri iade edilmeyerek federasyon hesab na gelir kaydedilecektir.  

 

Müsabakalarda önceki etaplara dair itiraz yap lamaz. tirazlar etap tamamlanmadan 
yap lmal d r.   

Madde 4- HARCIRAH VE YOLLUKLAR  

 

Lige kat lan her tak m n federasyonca belirlenen say da sporcusuna ve antrenör / 
idarecisine harc rah ve yolluklar ödenecektir. Listede yer alan ancak harc rah ödemesi 
yap lmayan kimseler, yar malara kendi kulüplerinin veya il müdürlüklerinin 
imkânlar

 

ile kat lacakt r. 
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Kulüpler resmi kafile listesini yan nda bulundurmal d r. (Liste ba l kl ka da yaz l 
olmal veya kulüp mührü ta mal d r. l müdürlü ünden onaylat lan listeler de 
geçerlidir.) 

 

Kendi ilinde yar an tak ma ödeme yap lmayacakt r.    

Madde 5- DE ERLEND RME  

 

3 etap sonunda ligi ilk üç s rada tamamlayan tak mlara kupa, sporculara madalya 
verilecektir. Ligde ba ar l olan kulüplerin sporcular na milli tak m seçmelerine 
kat l m hakk tan nabilecektir. Lige sponsor deste i sa lanmas halinde, ampiyon 
olan kulüplere ayni veya nakdi yard m yap labilir. Ayr ca federasyonun ödül ve 
yard m talimat

 

çerçevesinde ba ar l olan kulüplere ve sporculara (özellikle rekor 
k ran sporculara) ödül verilebilir.     

Madde 6- D ER HÜKÜMLER  

 

Bu yönetmelikte yer almayan konularda karar yetkisi TBBDF cra / Yönetim 
Kuruluna aittir.      


