
 

 
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
BOCCE AKDENİZ OYUNLARI SEÇMESİ 

MÜSABAKA TALİMATI 

 

 
 

Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan Akdeniz Oyunları Bocce (Raffa, 

Volo, Petank erkek ve kadın) Milli Takım Seçmeleri, 2-4 Şubat 2018 tarihlerinde, Ankara 

Kahramankazan’da yapılacaktır. 

Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları  : 

 Raffa (Erkekler ve Kadınlar): 4-7 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk 

4 (Dört) dereceyi elde eden erkek ve kadın takımlar ile Final oynayan genç sporcular, 

bireysel olarak yarışacaktır.  

 Volo (Erkekler ve Kadınlar Basamak): Son Türkiye Şampiyonasında Geleneksel çiftler ve 

Rölede ilk 4 (Dört), Basamak, Altın Nokta ve Kombinede ilk 8 derecede yer alan sporcular 

basamak kategorilerinde yarışabilecektir. 

 Volo (Erkek ve Kadın Altınnokta): Son Türkiye Şampiyonasında Kombine, Basamak ve Altın 

Noktada ilk 8 de, Geleneksel Çiftler ve Rölede ilk 4’ te yer alan sporcular Altın Nokta 

kategorisinde yarışabilecektir. 

 Petank (Erkekler ve Kadınlar): Son Türkiye Şampiyonasında Altın noktada (Gençler - 

Büyükler) ve Takımlarda da ilk 4 (Dört), Ferdi müsabakalarda gençler ve büyüklerde ilk 8 

(Sekiz) derecede yer alan sporcular çiftler müsabakasında yarışacaktır.  

 Eşleşmeleri sporcular kendileri yapacak ve çiftler takımını oluşturup müracaat edeceklerdir. 

Eşleşemeyen sporcular bireysel kayıtlarını yaptırdıktan sonra eşleşebilecek sporcular 

duyurulacak ve takım oluşturmaları için tercih yapmaları istenecektir. Tüm sporcular eşleştikten 

sonra tek sporcu kaldığı takdirde, sporcunun ilk 16 (onaltı) dereceyi elde eden sporcular içinden 

takım oluşturmasına izin verilecektir.  

 2017 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılan sporcular, Disiplinlerinde seçmelerde 

yer alabilecektir. 

 Sporcular, sadece bir kategoride seçmelere katılabilecektir.  

 Seçmelere katılacak olan sporcular aşağıdaki linkten 15 Ocak 2018 tarihi saat 17:00 ‘a kadar 

müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  

https://goo.gl/forms/kfJ3w82s35OoXkH83    
 

 Müsabakaların teknik toplantıları 1 Şubat 2018 tarihinde saat 21:00’da yapılacak, toplantıda 

bizzat bulunmayan sporcular kura listesine alınmayacaktır!  

 Maçların hangi sisteme göre oynanacağı, eleme/sıralama usulleri ve diğer teknik detaylar 

toplantıda belirlenecektir.  

 Müsabakalarda teknik neticelere itiraz için 200 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı 

görülenin ücreti iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.  

 Seçmelerde Antrenörler seçmelerin yapıldığı alanda bulunmayacak ve sporculara taktik 

vermeyeceklerdir. Ayrıca sporcular üzerinde herhangi bir Ülkenin bayrağı bulunan ve Türkiye 

yada farklı ülke formaları ile yarışamayacaktır.  

Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

 Seçmede sporculara ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm sporcuların giderleri kendi 

il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.  

Diğer Hükümler      : 

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Mehmet DEMİRDELEN 

                                                                                                                              Genel Sekreter 

https://goo.gl/forms/kfJ3w82s35OoXkH83

