
 

TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
TÜRKİYE PETANK ŞAMPİYONASI 

 YARIŞMA TALİMATI 
 

Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler ve 

Büyükler (kadın-erkek) Petank Şampiyonası, 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de 

yapılacaktır.     

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması  : 

 Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi, 10 Nisan Salı günü saat 22:00’da yapılacaktır. 

Minikler-Yıldızlar ve Gençler Müsabakaları 11 Nisan Çarşamba günü saat 9:00’da yapılacak olan açılış 

törenini takiben başlayacaktır. Büyükler (Kadın ve Erkek) Müsabakalarının teknik toplantısı 12 Nisan 

2018 Perşembe günü saat 22:00’da yapılacaktır. Büyükler müsabakaları ise 13 Nisan 2018 tarihinde 

başlayacaktır. Kafile listeleri il temsilcisi tarafından onaylanacak ve her ilin tek listesi olacaktır.  

 İl temsilcileri aşağıdaki formu 7 Nisan 2018 tarihi saat 17:30 a kadar doldurmalıdır. Daha sonra 

yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

MÜRACAAT LİNKİ:   https://goo.gl/forms/5j9jjSzDAhfOrhy33  

 Kafile sorumluları kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Toplantıda kayıt 

işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının ardından kura çekimine geçilecektir. Kura çekiminden sonra 

kesinlikle listelerde düzeltme yapılmayacaktır. 

 Şampiyonaya 2017–2018 sezonu vizeli lisanslı sporcular katılabilecektir.  

Kurallar       : 

 Şampiyonada 11 Nisan 2018 tarihlerinde Minik-yıldız ve gençlerin 3 lü takım müsabakaları oynanacak 

(Minikler yıldızlar ve gençler karışık takım kurabileceklerdir.) İsteyen takımlar yedek oyuncu 

oynatabilecektir. 12 Nisan 2018 tarihinde ise Minik-yıldız ve gençlerin tekler müsabakaları 

oynanacaktır. 13 Nisan 2018 tarihinde Büyükler (kadın-erkek) 3 lü takım müsabakaları oynanacaktır. 

İsteyen takımlar yedek oyuncu oynatabilecektir. Büyükler üçlü takım müsabakalarına yıldız ve genç 

sporcular katılabilecektir. 14-15 Nisan 2018 tarihinde kadın erkek tekler müsabakaları yapılacaktır. 

Sporcular kendi metreleri ile müsabakaya katılmak zorundadır. 

 Tüm sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaktır. Minikler kategorisinde 2006 ve daha sonra doğan 

sporcular, Yıldızlar kategorisinde 2003-2004-2005, Gençler kategorisinde 2001-2002, Büyükler 

kategorisinde ise 2000 ve daha önce doğan sporcular yarışacaktır. 

 Şampiyonada yıldız-genç, büyükler (kadın-erkek) kategorilerinde Altın Nokta yarışması 

düzenlenecektir. Altın Nokta müsabakaları yıldız ve gençlerde 12 Nisan 2018 Perşembe günü 

başlayacak 13 Nisan 2018 Cuma günü sona erecektir. Büyükler Altın nokta müsabakaları 14 Nisan 

2018 Cumartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2018 Pazar günü sona erecektir. Altın Noktada her 

kategoride kafile listesinden fiilen yarışan yıldız, genç, erkek ve kadın sporcuların toplamının en 

fazla üçte biri yarışabilecektir. (Petank’ta A ve B Milli olan sporcular bu sayıya dahil değildir.)    

 Altın noktada  ilk iki hedefte sayı alamayan sporcular elenecektir.  

 Takımlar kategorisinde, farklı kulüp sporcuları ve ferdi sporculardan karma takım oluşturabilir.  

 Turnuva sistemi ile ilgili teknik detaylar toplantıda açıklanacaktır.  

 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    : 

 Şampiyonada,  sadece takımlarda final oynayan, ferdilerde ve altın noktada ise ilk Dört dereceyi elde 

eden sporculara harcırah ve yolluk ödenecektir.  

 Müsabakanın yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan sporcu veya 

antrenör giderleri kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır.  

 Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların kendi illerinden otobüs rayiç belgesi almaları gerekmektedir. 

Aksi halde ödemeler federasyonda bulunan rayice göre yapılacaktır.   

 Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecektir. 

Diğer Hükümler      : 

Bu talimat, Türkiye Petank Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer 

almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Mehmet DEMİRDELEN 

                                                                                                                                       Genel Sekreter 

https://goo.gl/forms/5j9jjSzDAhfOrhy33

