
 

 

TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DAR FEDERASYONU 
TÜRKİYE 60 YAŞ VE ÜSTÜ BOCCE  

MÜSABAKA TALİMATI 

 

 
  

 

Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan “TÜRKİYE 60 YAŞ VE ÜSTÜ 

BOCCE LİGİ” müsabakaları 11 Nisan 2018 tarihinde başlayacaktır. 

Müsabakalara Katılım Koşulları  : 

 Lig 2017-2018 sezonu için tescili ve vizesi olan, tüm kulüplere açıktır.  

 Lig’e katılacak olan kulüpler, “TBBDF Tescil/Vize Formu” nu süresi içerisinde TBBDF na 

teslim etmek zorundadır. İstenen belgeleri tam olarak ve süresinde teslim etmeyen, TBBDF 

talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler, lig müsabakalarına katılamazlar.  

Genel Kurallar      : 

 “TÜRKİYE 60 YAŞ VE ÜSTÜ BOCCE LİGİ” ne katılacak kulüpler aşağıdaki formu 30 Mart 

2018 Cuma günü saat 17:00’ a kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 https://goo.gl/forms/aexFYUlumcZyZJiw1   

 Türkiye 60 yaş ve üstü BOCCE ligi, çift devreli lig usulüne göre oynanır. Lig müsabakaları 

sonunda her grupta ilk iki sırada yer alan takımlar Türkiye Finallerine yükselir. Ligi üçüncü 

sırada bitiren takımlar arasından en iyi puan ve averaja sahip 6 takım daha Türkiye Finallerine 

yükselir. Katılıma göre sayıları değiştirme hakkı TBBDF na aittir. 

 Fikstür çekimi Lig Yürütme Kurulu tarafından 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 11:30 da 

TBBDF’ da yapılacaktır ve http://www.tbbdf.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır. 

 15.03.2018–30.03.2018 tarihleri arasında takım isimlerini federasyona tescil ettirmek ve 

yukarıda belirtilen müracaat linkinden formu doldurmak zorundadır. 

 15.03.2018 – 04.04.2018 tarihleri arasında Takımlar tarafından Saha ve diğer oyun 

materyallerinin tamamlanacaktır. 

 15.03.2018 – 05.04.2018 tarihleri arasında; Lisans işlemleri tamamlanacaktır. 

 11.04.2018 tarihinde müsabakalar başlayacaktır. 

 “60 yaş ve üstü Bocce Ligi Müsabaka statüsü www.tbbdf.gov.tr  adresinde yayınlanmıştır. 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

 Müsabakalar, takımlara ait TBBDF tarafından eğitim verilmiş Hakemler tarafından 

yönetilecektir. Hakemlere oyunculara ve diğer personele TBBDF tarafından herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. Takımlar kendi giderlerini karşılamakla yükümlüdürler.  

Diğer Hükümler      : 

 Müsabakalar 2017-2018 Sezonu “60 yaş ve üstü Bocce Ligi Müsabaka statüsü ve bu talimata 

göre oynanacak olup, statü ve bu talimatta yer almayan hususlarda lig yürütme kurulu, Lig 

sekreterliği ve TBBDF  Başkanlığı yetkilidir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Mehmet DEMİRDELEN 

                                                                                                                              Genel Sekreter 
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