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Madde 4 - Saha
Genişlik 2,5 m. ile 4 m. arası

MALZEME
OYUN ALANI
Madde 1 - Toplar
F.I.B. tarafından belirlenen top ölçüleri; ağırlığı 900 ile 1200 gr
arasında, çapı ise 90 ile 110 mm olmalıdır.

Çocuklarda (14 ve altı) ve bayan oyuncularda daha küçük ve daha
hafif toplar kullanılabilir:
- minimum çap : 88 mm.
- minimum ağırlık : 800 gr.
Madde 2 – Misket
Tahtadan yapılır. Harhangi bir renk olabilir.

Sahanın bölümleri

1 : orta dikdörtgen
2 : misketin topların oynandığı geçerli alan
3 : eklenmiş dikdörtgen
4 : ölü alan
2+3 : oyun alanı
1 atıldığı alan
2 + 3 + 4 : topların

A

B

C

D

E

Büyükler ve 18 yaş altı

12,5

5m

2m

0,5 m

27,5

12,5

3,5 m

3,5 m

0,5 m

27,5

14 yaş altı

11,5

4m

1,5 m

2m

26,5

Kortun özellikleri
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Madde 8 – Sayı yapma – maçın süresi

OYUN

Maç en az 7 en çok 13 sayı olabilir.
Madde 5 – Oyunun amacı
Oyunun amacı misket diye adlandırılan küçük hedef topa oyuncunun
kendi topunu daha yakın atabilmesidir. Diğer oyuncu ise sıra kendisine
geldiğinde kendi topunu miskete daha çok yaklaştırmaya çalışır, ya da
daha yakın olmasını engelleyen rakibin topu uzaklaştırır.
Madde 6 – Oyunun kuralları
Volo’nun bütün oyunlarında (Basamak-röle-altın nokta-kombine –
geleneksel) ve her tür atışlarda (Geleneksel ve kombinedeki
yaklaşma ve volo atışları dahil) sporcular atışlarını çizginin gerisinden
yapacaklardır. Sporcuların ayaklarının çizgiye teması ya da çizgiyi
geçmesi haline atışları geçersiz sayılacaktır.
Oyunun başlangıcında, kurayı kazanan takım, misketi B-C arasına atar
ve ilk topunu yaklaştırmaya çalışır. Daha sonra, rakip oyuncu kendi
topunu diğer oyuncunun topundan miskete daha yakına atana kadar
tüm toplarını kullanır. Eğer tüm toplarını kullanıp sayıya giremediyse
sayıda olan oyuncu kalan toplarıyla sayısını artırmaya çalışır ister
yaklaşarak ister rakip topları vurup uzaklaştırarak veya misketi de
vurabilir.
Kabul edilen ve kurallı bir atışta misket oyun alanı dışına çıkarsa,
takımların kullanılmamış topları varsa oyun aynı yönden tekrar başlar.
Misket oyun başlama atışını aynı takım yapar. Bunun dışındaki
durumlarda oyun diğer yönden başlar.
Madde 7 - Puanlama
Topların hepsi oynandıktan sonra, miskete rakip takımınkinden daha
yakında topu bulunan takım topları kadar sayı alır. Takım isterse
rakibine toplarını kullandırtmadan kalan toplarını da sayı olarak Kabul
eder (Fair-play)

Maç en az 1 en çok 4 saat oynanır.
(Federasyon tarafından bu süre kısaltılabilir)
Madde 9. - Maçın Kazanılması
A.

İstenilen sayı alındığı zaman maç biter.

B.
Belirlenen zaman bittiğinde (turu bitiririz) en yüksek
sayıda olan takım maçı kazanır.
NOT: Belirlenen süre bittiğinde her iki takımında topu bitmiş ise
bir el daha oynanır. Bu el uzatma eli değildir. Maç bu elin sonunda
biter.
►Zaman bittiğinde sayılar eşitse ve komite bir takımın kazanması
gerekliliğini istemişse; bir tur daha oynanır ancak misket vurularak
oyun alanından dışarı çıkarsa yerine tekrar konur.*
►Buna rağmen beraberlik devam ederse; misketi son atan oyunu
başlatır, atılan her top yerinde işaretlenerek alan dışına alınır, toplar
bitince miskete en yakın topu olan takım maçı kazanır**
* Misket vurularak oyun alanından dışarı çıkarsa yerine tekrar
konur.
NOT: herhangi bir topun arkasındaki miskete atış yapılırken
sadece misket çizilir.
Kural: Eğer misket geçerli veya geçersiz bir atışla oyun alanından
çıkarılırsa, ( vurulup ya da yaklaştırılıp) misket eski yerine konur.
Özel Durum: Eğer top misketin yerini tamamen ya da kısmen alırsa:
1. Misket yerine gelir:

Kabul edilen ve kurallı bir atışta misket oyun alanı dışına çıkarsa,
ve rakibinin oynanyacak topu kalmamışsa, misketi vuran oyuncu
oynanmamış topu kadar sayı alır.
Misket sayı alan takım tarafından atılır.
Eğer sayı alan yoksa misketi, son atan diğer yönden oyuna başlar.
8
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2. Top atıldığı yönde ve geldiği açıda misketin önüne bitiştirilerek
konur:
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OYUNCULARIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
1 - Takımlar – oyun ekipmanı - işaretleme – yer değiştirme - ölçüm
Madde 10 – Takım oluşumu
Oyun şu oyuncularla oynanır:
- Tekler (1’e karşı 1) her oyuncu 4 topla oynar;
- Çiftler (2’ye karşı 2) her oyuncu 2 ya da 3 topla oynar,
- Üçler (3’e karşı 3) her oyuncu 2 topla oynar;
- Dörtler (4’e karşı 4) her oyuncu 2 topla oynar.
Oyun süresince takım oyuncuları aynı olmalıdır.

3.Misket yerine alındığında top hiç bir zaman oyun alanı dışına
konulmaz.
4.Misketin önünde top varsa misket dışarı çıktığında top oyun alanının
dışına çıkarsa misket yerine alınır top oyun alanı dışında kalır ancak
misket oyun alanının dışına çıktığı halde öndeki top oyun alanında
kalırsa misket yerine alınır ancak top olduğu yerde işaretlenir.
5. Misketin önünde birden fazla top varsa aynı kural uygulanır.

Madde 11 – Oyun malzemesi
Oyuncular sahaya kendi topları, misketleri ve kumpasları ile çıkarlar.
Madde 12- Çizgileri işaretleme
Çizgiler her zaman kolaylıkla görülebilecek biçimde işaretlenmelidir.
Oyuncular bilinçli olarak çizgileri silmemelidir. Misketi attıktan sonra
son çizgiye (oyun alanındaki 2. çizgiye – 17,50m çizgisi-) müdahale
etmek ( yeniden çizmek) yasaktır.

1.

Misket işaretlenerek her zaman yerinde kalır;

Eğer çizgilerin yeniden çizilmesi ile ilgili bir ihtilaf, şüphe doğarsa,
hakemin kararı son oynayan takımın aleyhine olacaktır, çünkü çizgiyi
yeniden çizmek son oynayan takımın görevidir.

2.

Atılan tüm toplar işaretlendikten sonar oyun alanı dışına alınır.

Kumpasın kullanılması

3.

Misketi atan takım oyuna başlar.

Bütün çizgiler, işaretler ve top işaretlemeleri kumpas ile yapılmalıdır.

** Beraberliği bozma atışı - Kural

4.
Hakem topları işaretleyip oyun alanı dışına alır ve diğer
toplarla mesafe ölçümünü merkezden yapar.

Kumpas ayrıca sayıları ve uzaklığın tahmini olarak belirlenmesi için
de kullanılır.

Miskete en yakın topu atan takım oyunu kazanır.

Madde 13 – Topların ve misketin işaretlenmesi
Toplar
Her takım kendi topunu 90 derece açıyla görünebilecek biçimde ve
oyunun oynandığı yöne doğru işaretler.
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Topun tam yerini tespit etmek için çizgilerin kesiştiği nokta esas alınır.

Eğer atışlar bitmesine rağmen eşitlik sürüyorsa, takımların ikisine de
puan verilmez ve oyun karşı taraftan tekrar başlar.
Eğer işaretlemeler düzgün bir biçimde yapılmamışsa, herhangi bir
şüphenin doğması ya da topların yerinin değişmesi halinde, hakemin
kararı işaretlemeden sorumlu olan takımın aleyhinde olur.

Madde 17 - Oyuncuların pozisyonu
Oynayan oyuncunun bulunması gereken zorunlu pozisyon

Misket

Sırası gelen oyuncu 7:50 alanına girerse mecburen oynamak
zorundadır. Bu alanı oynamadan terk ederse topu geçersiz sayılır.

Misketi atan takım ya da yerleştiren takım işaretler. Eğer misket
hareket ederse oynayan takım işaretler.

Diğer oyuncuların pozisyonu

Madde 14 – Kim nasıl ölçer
Sayıyı kazandığını düşünen takım işaretler ve ölçüme bakar. Rakibin
kontrol etme hakkı vardır. Ölçüm yapmak için geçici olarak toplar
yerinden kaldırılabilir.
Madde 15 – Ölçüm yapılırken hareket eden toplar

Tüm durumlarda oyuncular ilk çizginin ( B) arkasında olmalılar ve atış
yapan oyuncuyu rahatsız etmemelidirler.
Atış yapıldığı anda tüm oyuncular saha uygunsa sıra halinde çizginin
dışında çizgi boyunca dururlar. Atışı yapan takımın oyuncuları aynı
yerde ve çizginin dışında olmak zorundadır.
Topu atan oyuncuya kendi takım oyuncuları atış anında topları ve
misketi gösteremez.

Ölçümü yapan takım topları yerinden oynatırsa, topların eşit uzaklıkta
olması halinde rakip takıma sayı verilir. Ancak bir takım topu
oynatmasına rağmen yine de sayıda ise bu sayısı muhafaza edilir.
Hareket ettirilen toplar asıl yerlerine geri getirilir.
Madde 16 – Misketten eşit uzaklıktaki toplar
Eğer iki takımın topunun da miskete eşit uzaklıkta olması nedeniyle
kime sayı verileceği belli değilse, eşit mesafeyi sağlayan takım tekrar
oynar. Durum değişmezse diğer takım, bu şekilde eşitlik bozuluncaya
kadar sırayla oynamaya devam ederler.
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Hakemler ve Cezalar
Madde 18- Hakem kararları
Hakemin verdiği karar son karardır. Kimse hakeme müdahale edemez.
Hakem düdük veya başka bir işaretle faulü gösterir. Diğer takım
avantaj kuralını uygular.
Cezaların Uygulanışı
Hakem düdük veya başka bir işaretle faulü gösterir. Uygun cezayı
verip derhal uygulamasını sağlayacaktır.
Hakem aşağıdaki listeden uygun cezayı faulü yapan oyuncuya uygular.
- Beyaz Kart; Sözlü uyarı için
- Sarı kart; Uyarı için
- Kırmızı kart; Oyun dışı
Sarı kart cezası aynı oyunda iki defa tekrarlanırsa otomatik olarak
kırmızıya dönüşür.

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

Hareket halindeki topun saha dışına çıkıp oyun alanına dönmesi
Topun Merkezinden veya fazlası çizgi dışına geçerse top geçersiz
sayılır. Misket için de aynı kural geçerlidir.
Misket geçerli bir atışta A-B çizginin gerisine veya üzerine gelirse oyun
tekrar aynı yönden yeniden oynanır (son top ise diğer taraftan oynanır)
Hareket halindeki top dışarıdaki bir cisme veya daha önceden geçersiz
sayılmış topa çarparsa geçersiz sayılır.
Madde 20- Geçerli misket atışı
El bitiminden itibaren sırası gelen oyuncu 20 sn içerisinde misketi
kullanmalıdır. Misket a-c veya b-c arasındaki dikdörtgen alan içerisinde
kalırsa geçerli olur.
Eğer misket atışı geçerli değilse, misketi atan takımın 2. kez atış hakkı
vardır.
İki geçersiz atış olursa, rakip takım misketi kenar çizgilerden 50 cm
içerde olmak kaydıyla istediği yere koyabilir.

Yaklaşma ve Vurmanın Genel Kuralları

Madde 21 – Avantaj kuralı

Duran top kaybolur:

Her faullü atışta rakibe avantaj sorulur. Rakip takım ya yeni durumu
kabul eder ya da topları eski durumuna getirtir ve faullü topu dışarı
aldırır.

Top durduğu zaman tamamen ya da kısmen oyun alanı çizgisini
geçerse oyun dışı olur. Misket için de aynı kural geçerlidir.

İstisna: Miskete faullü atış yapılmışsa avantaj sorulmadan yerine
getirilir.

Madde 19 – Oyun alanı dışına çıkan toplar

Hakem bunu gönyeyle ispatlar.

Madde 22 – Topun oynanması için müsaade edilen süre
Her top 45 sn içerisinde kullanılmalıdır. Sürenin başlaması için:
1.

Misket sahaya doğru bir biçimde yerleştirilmeli;

2.

Hangi takımın oynayacağı belli olmalı;

3.

Hakem karar vermiş olmalı;

4.

Gerekli yer değişiklikleri yapılmış olmalı.

Bu kurallar ihlal edilirse oyuncunun topu iptal edilir.
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ATIŞ
Madde 23 – Seçilen top
Atış yapacak oyuncu hangi topu vuracağını açıkça belirlemiş olmalı.
Bu top hiç bir zaman oyuncunun kendi takımına ait bir top olamaz ve
atışı yapan oyuncu 50 cm’i gösterir ve rakip takım çizer. Topu ancak
atışı kullanacak oyuncu seçebilir.

Vurulacak topun arkasındaki her top için de 50 cm’lik yay çizilir.

Madde 24 – Atış çizgilerini çizmek
Seçilen topun önüne 50 cm bir yay rakip tarafından çizilir. Bu yay 20
ile 30 cm uzunluğunda olabilir.
Vurulacak topun yanında başka toplar varsa, yay onları da kapsayacak
biçimde çizilebilir.

16

Eğer vurulacak topun önünde bir ya da daha fazla top varsa, bu toplar
yay çizilirken geçici olarak kaldırılabilir.
Herhangi bir itiraz olmaması halinde atıştan önce yapılan her
işaretleme geçerlidir. Atıştan sonra işaretlemeye itiraz edilmez.
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Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

Madde 25 – Geçerli atış
Aşağıdaki şartların her üçünün de ortaya çıkması halinde atış geçerli
kabul edilir:
1. Atılan top vurulacak topun önüne çizilen 50 cm’lik yayın
içerisine düşerse;
2. Atılan top vurulacak topun dışında bir başka topa vurursa
bu topta 50 cm yay içerisinde olmalıdır;
3. Vurulacak hedef topun haricinde vurulan diğer toplar hedef
toptan en fazla 50 cm uzaklıkta olmalıdır.
Bu şartlar yerine gelirse atış geçerli kabul edilir.
Atış yere çarpmaksızın 50 cm’lik yay içerisinde bulunan bir başka topa
da direkt olarak çarpması halinde de geçerli olur.

Vurmak amacıyla atılan top düştüğü yerde hiçbir zaman yaya temas
etmemelidir. Eğer topun bıraktığı iz yay ile çakışıyorsa atış geçersiz
kabul edilir.
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Madde 26 – Kenar çizgisine yakın atışlar
Eğer vurmak için atılan top çizginin dışına düşer veya içine düşmesine
rağmen çizgi dışına çıkıp geri girerse ve vurulacak topu vurursa
geçersiz kabul edilir. Toplar eski yerlerine getirilir.

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

İstenmeyen (vurulmak için) miskete yapılan atış
Vurulmak için belirtilmeyen misket yerinden hareket etmesi halinde
mutlaka ilk yerine getirilir. Avantaj uygulanmaz.
Eğer misket yerine getirilirken bir başka top misketin yerini almışsa bu
durumda Madde 9’da yer alan özel durum uygulanır.

YAKLAŞTIRILAN TOP
Madde 28 – Doğru yaklaştırma kuralları
Bir topun geçerli olarak yaklaştırılması için:
1. Oyun alanı dışına çıkmamalı;
2. İlk çizgiye en az 2m yaklaşmış olmalı;
3. Herhangi bir top ya da misketi 50 cm’den fazla
uzaklaştırmamalı.
Bu şartların her üçü de yerine gelmelidir.
Madde 29 – Uzaklıkların ölçümü
Uzaklıklar düz bir çizgi olarak ölçülmeli, hareket ettiği noktadan
başlayıp durduğu yere doğru ölçülmelidir.

NOT: Hükümsüz sayılan atışlarda rakibe avantaj sorulmaksızın
atılan top dışarı alınır ve vurulan ya da yeri değişen toplar eski
yerine alınır.
Madde 27 – Miskete yapılan atışlar
Misketi vurmak için yapılan atışlar
Bir el içerisinde takımların bir ya da daha fazla topları varsa, her takım
misketi vurmak için bir kez isteyebilir. Ama kalan toplar bir takıma ait
ise bu kural uygulanmaz.
22
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Ölçümün amacı topun 50 cm’den fazla hareket edip etmediğini
belirlemek içindir.

Artarda hareket etmiş toplar varsa bu topların uzaklıkları toplanmaz.

Madde 30 – Kortun dışına çıkış mesafesi
Kortun dışında hareket eden mesafe hesaplanmaz. Ölçüm sadece
sınır çizginin topun çıktığı noktasından yapılır.

24
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ATIŞ OYUNLARI
Madde 31 – Altın Nokta
Hedefler
Hedefler şekilde görüldüğü biçimde (ekteki şekile bakınız) dizilir ve
1’den 11’e kadar numaralandırılır.
Kullanılan

malzeme

Oyuncular 4’er top kullanır.

37 Sayı

Beyaz hedef top
Ø = 100 mm
Beyaz hedef misket
Ø = 36 mm
Kırmızı engel topu
Ø = 95 mm
Kırmızı engel misketi
Ø = 36 mm

Hedef toplar 100 mm çapındadır. Beyaz ve sentetik malzemeden
yapılır. Hedef misketler 36 mm çapındadır ve her zaman beyaz
renktedir. Engel topları 95 mm çapında, kırmızı renkte ve sentetiktir.
Engel misketi 36 mm çapında ve kırmızı renktedir. Topların altına
konulan zemin malzemesi (şekile bakın) sentetiktir.
Misket ve toplar kullanılmadıkları süre içerisinde tutulmak için top ve
misket yeri bulunmalıdır.
Atışın geçerliliği – Sayı alma
Her geçerli atış şekilde gösterildiği gibi sayı kazandırır.

26
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Oyunun kuralları
Her oyuncu Hedef 1’den Hedef 11’e kadar tüm atışları yapmalıdır.
Oyuncular 30 sn içerisinde ve sırayla toplarını atarlar.
Beyaz hedef top
Ø = 100 mm
Beyaz hedef misket
Ø = 36 mm

Atış sırasında hata yapılmışsa atış geçersiz kabul edilir. Oyun kaldığı
sıradan normal olarak devam eder.
Eğer oyunda beraberlik durumu olması istenmiyorsa:

Kırmızı engel topu
Ø = 95 mm

a. Tüm oyun tekrar oynanır.

Kırmızı engel misketi
Ø = 36 mm

b. Eğer tekrar beraberlik olursa oyun beraberlik ortadan kalkıncaya
kadar tekrar edilir.
Madde 32 – BASAMAK OYUNU (KADEMELİ ATIŞLAR)
Kullanılan malzeme
a. Oyuncunun kullandığı toplar: En az 3 top.
b. Hedef toplar: Beyaz renkte ve sentetik malzemeden imal edilmiştir.
100 mm çapındadır.
c. Topluk: Topluğun altı yere sağlam biçimde oturmalıdır ve - yüksekliği
ayarlanabilir olmalıdır.
d. Zemin/halı: İki oyuncu arasındaki oyunda 4 tane zemin / halı
gereklidir.

Atılan top tamamıyla zemin üzerinde işaretlenen alanın içerisine (50
cm kenar çizgileri içerisinde) düşmelidir.
Vuruş ancak hedef bulunduğu delikten tam olarak çıktığında geçerli
olur. Dahası engeller hiç bir biçimde yerlerinden hareket etmemelidir.
Atış zemin kaplamasının hareketinden ötürü toplar yerinden oynarsa
da geçerli olmaz.

28

- Topluk topun dikey izdüşümü ikinci çizginin gerisinde kalacak
şekilde yerleştirilmelidir.
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3,5 m

0,55 m
0,55 m 12,5 m
12,5 m
1.ci çizgi

4m

2.ci çizgi

11,5 m
2.ci çizgi

0,6 m

top
topluk

1,5 m

:  20 mm
: width 40 cm
: 6 mm
0,5
:
20

0,6 m

2.ci çizgi

Top delikleri
Atış alanı
Kalınlık
Top delikleri
mm

14 yaş altı

: 5,20 0,05
:0,75 m
: 6 mm  0,5
: 4,5 kg / m2

0,55 m

12,5 m

Kortun dikey görünümü

1.ci çizgi
1.ci çizgi

0,80 m
0,80 m

0,6 m

Uzunluk
Genişlik
Kalınlık
En az ağırlık

Kortun dikey görünümü
Kortun dikey görünümü

2.ci çizgi

Kadınlar

0,80 m

1.ci çizgi

0,55 m

0,6 m

0,55 m0

2.ci çizgi

0,80 m
0,80 m

30

: 5,20  0,05
: 0,75 m  0,05
: 6 mm  0,5
: 4,5 kg / m2
:  20 mm Atış
: width 40 cm

0,6 m

0,6 m

0,55 m

İlk çizgiye yerleştirme noktası
Uzunluk
Genişlik
Kalınlık
En az ağırlık
Top delikleri
alanı

İlk çizgiye yerleştirme noktası

2 – Zemin halılarının yerleştirilmesi

0,80 m

1 – Zemin halılarının kesimi

0,80 m

Basamak Oyunu- Büyükler ve 18 yaş altı

3,5 m

Topluk yerden topun merkezine kadar en az 60 en çok 100 cm
yükseklikte olmalıdır.

top
topluk
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Basamak Oyununun amacı
Oyunda kademe kademe ve düzenli olarak ilerleyerek toplar vurulur
ve altıncı toptan sonra yine kademe kademe geriye doğru toplar
şeklinde Vurma belirli bir sure ile
vurulur (1, 2, 3, 2, 1, 2, 3..).
sınırlandırılır (5 dk, 8 dk, 4 dk veya 3 dk) Büyük erkekler için ilk 3
hedef, gençler için ilk 3 hedef ve kadınlar için ilk 3 hedefe yıldızlar için
sadece 1. Hedefe atış yapılır.
Oyuncu her zaman koşarak ve durmadan sırayla iki tarafa doğru atış
yapar.
Sadece hedef topa yapılan doğru ve geçerli vuruşlardan sonra hedef
top bir ileri kademeye alınır. Sahanın her iki tarafında da top toplayan
ikişer yardımcı oyuncu bulunur. Bu oyunculardan biri topları toplar ve
topluğa koyar, diğeri ise hedef topları yerleştirir. Top toplayan oyuncular
oyuncunun takımından olmalı ya da Organizasyon Komitesince
verilecek ve oyuncu tarafından da kabul edilecek kişiler olmalıdır.
Not : Oyuncunun isteğine bağlı olarak zemin halısı sahanın sağına
ya da soluna konulabilir (atış istikametinde).

Madde 33 – RÖLE (Eşli Atışlar)
Bu oyun 4 kez top attıktan sonra yer değiştiren 2’şer oyuncudan
oluşan 2 takımla oynanır.
Basamak oyununda geçerli olan kort, malzeme, oyun mantığı, geçerli
atış kuralları, atış süresi, sayı alma gibi kurallar bu oyunda da geçerlidir.
Sadece bu oyuna özgü düzenlemeler aşağıda verilmiştir:
NOT: Sporcular değişim esnasında bekleyen sporcunun koluna (el ile
omuz arası) dokunmak zorundadır. Sırt bacak v.s. temaslarla çıkış
yapan sporcunun ilk atışı geçersiz sayılır.
Kullanılan Zemin Halısı
Kademeli atıştaki zemin halısının aynısıdır.
Hedef topların yerleştirilmesi
Hedef toplar oyun boyunca aynı yerde kalırlar.
· 1.ci ve 3.cü toplar

:

bayanlar ve 14 yaş altı.

· 1.ci ve 3.cü toplar

:

büyükler ve 18 yaş altı.

Top zemin halısındaki kesilmiş alana düşmelidir (50 cm ve kenar
sınırları içerisinde).

1.ci ve 3.cü toplar

:

Miks

Vuruş hedef top bulunduğu delikten tamamıyla çıkarsa geçerlidir.

Topluk

Oyuncu toplarını topluktan almak zorundadır ve hiç bir zaman eline
verilmez. Eline verilmesi durumunda atış geçersiz olup, bu 3 kere tekrar
ederse oyuncu diskalifiye edilir. Benzeri bir biçimde hedef top yanlış
yere konulmuşsa sayı iptal edilir ve bu 3 kere tekrar ederse oyuncu
diskalifiye edilir.

Her iki kişilik bir takım için 4 tane topluk bulundurulur.

Geçerli atış

Oyunun süresi – Sayı alma
Oyuncular topları ellerinde olarak 2.ci çizginin arkasında başlama
işaretini beklerler. Oyun hakemin başlama düdüğü ile başlar.
Oyunun süresi 5 veya 8 dakikadır. Gerekirse bu süre organizasyon
komitesince değiştirilir.
Her geçerli atışta vurulan bir top için bir sayı verilir. Oyunun bitiş
işaretinden sonra vurulan toplara sayı verilmez.
Eğer beraberlik olursa ve takımların berabere kalması istenmiyorsa
müsabaka sürenin yarısı kadar uzatılır. Uzatmalardan önce 30 dk
mola verilir.
32
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34
Hedef top 1’de

14 yaş altı

Her 4 top atışından sonra eş değişir

Erkekler

Hedef top 3'de
1. ve 3. hedefler

1.ci ve 3.cü atışlar

Hedef top 3’de

Kadınlar

Zemin halıları kademeli atışta olduğu gibi yerleştirilir

Hedef top 1’de

18 yaş altı

Zemin halıları kademeli atışta olduğu gibi yerleştirilir
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KOMBİNE
Madde 34- Oyunun amacı
Bu oyun 4’er topa sahip rakip 2 oyuncu tarafından veya 3’er topa sahip
rakip 2’şer oyuncu tarafından 8 tur (el) olarak oynanır. Aynı elde bir
takım (oyuncu) sadece yaklaştırır, diğer takım ise vurur.
Misket hep aynı takım (oyuncu) tarafından iki tarafa doğru oynanır.
Yani ayni takım (oyuncu) misketi üst üste iki kere oynar. Misket her
zaman ilk işaretlendiği yerde kalır. Yaklaşan bir top tarafından yerinden
hareket ettirilirse, misket yine yerine getirilir. Misketle top temas ederek
hareket eder ve bitişik kalırsa, bu temasa “biberon” denilir ve 2 puan
verilir. Ardından misket ilk yerine getirilir. Vurma atışı yapılacağı her
zaman misket yerinden alınır.
Eğer misket 2 kere hatalı olarak atılırsa, misket rakip tarafından geçerli
dikdörtgen alan içerisinde kenarlardan 70 cm olmak kaydıyla istenilen
yere konulur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 140 cm’lik daire misketi
atmayan takım (oyuncu) tarafından çizilir. Bu çizim herkes tarafından
görülecek biçimde açık olmalıdır.
4 ve 5.ci turda (elde) aynı takım (oyuncu) tekrar yaklaşma atışı yapar.
Oyun ilk elde olduğu gibi bitmelidir. Yaklaşan takım (oyuncu) topunu
daire içerisine sokarsa, diğer takım (oyuncu) mutlaka o topu vurarak
daireden çıkarmalıdır. Vuracak taraf topu vuruncaya kadar atış yapar.

Yazı turayı kazanan takım (oyuncu) isterse yaklaştırmayı ya da
vurmayı seçer. İkinci elde ise tersi yapılır.
Yaklaşma atışı
Eğer top bütünüyle dairenin içerisindeyse, dikey izdüşümü de dairenin
içerisinde kalmalıdır.
Geçersiz top sahanın dışına alınmalıdır.
36
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Sayı Alma: Her geçerli yaklaşma topu 1 sayı kazandırır.
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RAFFA OYUN KURALLARI

Bir «biberon» : 2 sayı kazandırır. «Biberon» topun miskete 0.50 cm’i
geçmeyecek kadar yaklaşması durumudur.
Bir top misketi 50 cm’den fazla hareket ettirmesine rağmen daire
içerisinde kalırsa ve «biberon» durumu oluşmasına rağmen sadece
1 sayı verilir.
Vurma atışı
Bir oyuncu rakibin daire içerisindeki (sayı olan) topunu geçerli bir
atışla vurarak daireden çıkarırsa 1 sayı alır. Ancak rakibin topu hareket
etmesine rağmen daire içerisinde kalırsa, bu atış sayı kazandırmaz
ve bu top ilk yerine geri getirilir.
Geçerli bir vurma atışından sonra sahadaki tüm toplar dışarı alınır.
Sayı Alma: Her geçerli vuruş 1 sayıdır, ancak oyuncunun attığı top
daire içerisinde kalırsa 2 sayı alır.
Özel durumlar: kalan toplar
a. Yaklaştıran: Toplarını her zaman yaklaştırır ve 1 ya da 2
puan (biberon) kazanır.
b. Vuran: Eğer yaklaştıranın daire içerisinde topu yoksa vuran
şunları yapabilir:
1. Vuran, misketin yerine top koydurabilir (top her zaman dairenin
içinde kalmalıdır);
2. Her elde misket en fazla 2 kere vurulabilir ve 2’şer sayı alınmış olur.
Daire içerisinde kalan misket sayı kazandırmaz ve ilk yerine getirilir.
Beraberlik
Eğer beraberliğe izin verilmiyorsa, iki ilave tur (el) daha oynanır. Teke
tek oynanan oyunda 2’şer top, çift oynanan oyunda ise 1’er top
kullanılır. Başlarken yine yazı tura atışıyla başlanır ve kazanan
yaklaşma veya vurmayı seçer ve misketi kullanır. Ancak ikinci elde
misketi rakip kullanmalıdır.
Beraberlik olduğu müddetçe oyun aynı şekilde uzatılır.

Madde 1Takım
Kadroları, Oyuncuların
Gerekenler ve Oyuncu Değişiklikleri

Yapması

Raffa müsabakalarında bütün kategorilerde olmak üzere, takım
kadroları 4 oyuncudan oluşur. Oyuncuların yapması gerekenler ve
oyuncu değişiklikleri aşağıdaki gibidir;
a) Her oyuncu 2 den fazla takımda yer alamaz. (Örneğin hem
tekli hem ikili hem de üçlü takımda oynayamaz).
b) Her oyunda sadece 1 defa oyuncu değiştirme hakkı vardır.
(Teklerde ve Çiftlerde oyuncu değişmez.)
Oyuncu değişikliği
oynanmakta olan elin bitiminde olur.
c) Değiştirilen oyuncu aynı turnuvanın başka bir setinde
oynayabilir. (En fazla 2 maç kadrosunda yer almak şartıyla)
d) Eğer adı bildirilen oyuncu, oyunun başlamasından önce
değiştirilirse o setteki oyuncu değiştirme hakkı kullanılmış olur.
Madde 2- Müsabakalar
Raffa (takım) müsabakaları şöyle oynanır:
a) Tekler;(Birebir) her oyuncu 4 topla oynar.
b) Çiftler; (İkişer kişilik takım) her oyuncu ikişer topla oynar.
c) Üçlü takım; (Üçer kişilik iki takım halinde) her oyuncu ikişer
topla oynar.

Madde 3- Puanların sayımı
Oyunu 15 puan alan takım kazanır. Federasyon değişik durumlarda farkl bir
ı puan limitine ve zaman s nı rlamas
ı
na
ı karar verebilir.
Madde 4 - Takımların Hakları ve Yükümlülükleri
Raffa müsabakalarında takımların hakları ve yükümlülükleri şunlardır:
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a) İki veya üç kişilik takımlı maçların başlayabilmesi için
sayılarının tamam olması gerekir. Oyuncu sayısı tam olmayan takımlar
oynayamadığı müsabakayı kaybetmiş sayılır.
b) Oyunda her oyuncu 2.nci maddede belirtilen uygun top sayısı
ile oynamalıdır.
c) Oyunun süresi organizasyon kurlu tarafından belirlenir.
Müsabakanın zamanında başlaması esastır. Belirtilen saatte oyun
alanında olmayan veya eksik oyuncusu olan takım müsabakayı
kaybetmiş olur.
d) İkili ve üçlü takımların bir kaptan oyuncusu olmalıdır, sadece o
hakemle görüşebilir ve takımın kararlarını bildirir.
e) Oyunculara bir top atmak için tanınan süre (30) Saniyedir.
f) Bir takımın Antrenörü oyuncularıyla görüşmek için alacağı
mola sadece oyunun ilk 30 dakikası içinde, verilecek maksimum
süre 1 dakikadır ve tüm oyunda bu izin ancak 1 kez kullanabilir.
Hakemin bu talepleri kontrol etmesini kolaylaştırmak için, takımlara
bir YEŞİL kart sağlanacaktır.
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Raffa Oyun Sahaları ve Kuralları
Madde 6- Raffa Oyun Sahaları
Raffa sahaları yapılırken aşağıdaki hususlara riayet edilir;
a)Raffa oyunu, çevre yüksekliği 25 –30 cm ve 5 cm kalınlığında
metal olmayan tahta ve benzeri malzemeyle çevrili, içi ( taban )
çizgilerle bölümlere ayrılmış, son derece pürüzsüz ve düz bir alan
üzerinde oynanmalıdır.
b) Saha boyu 26.50 metre, eni 4.00-4.50 metre arası olmalıdır.
c) Sahanın her iki ucundaki sınır belirleyici tahtanın üzeri, esnek
malzemeyle veya lastik kaplı olmalıdır. Kaplanacak esnek malzeme,
misketin çarparak geriye itilmesini sağlar. (Bu kısım tabana
değmeyecek şekilde asılı olmalıdır.)
d) Oyun esnasında, saha içinde ve etrafında yetkisiz insanlar ve
oyunculara zarar verecek metal levhalar, eşya ve diğer benzeri yabancı
maddeler bulunamaz.

g) Bir takım, Mola isterse bu, kendi oyuncusunun hamle yapacağı
sırada olmalıdır. Bu kural ihlal edildiği takdirde, ilk defasında takıma
bir ihtar verilir. Tekrarlanırsa oynanacak olan bir top diskalifiye edilir.
h) Topu alınacak olan oyuncuyu o takımın kaptanı belirler. Bu ceza
o set esnasında geçerlidir.
I) Tekler ve çiftler maçlarında oyuncu değişikliğine izin verilmez
Madde 5- Takım Oturma Yerleri
Oyun oynanan saha arkalarında ayrılan yerlere sadece belirlenen
yedek oyuncu, listede yazılı antrenör veya yönetici oturabilir. Ancak;
a) Bu alanda sigara içmek yasaktır.
b) Oyuna dahil oyuncular oyun sırasında yedek oyuncunun
sandalyelerinde oturamazlar.
c) Bankta oturanlar müsabaka esnasında oyuna müdahale edemez ve
yakından izlemek için ayağa kalkıp sahaya yaklaşamazlar. Sadece
antrenör mola esnasında bunu yapabilir.
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a) A - A’ çizgisi oyunculara tanınan en geri hattır.
b) B - B’ çizgisi misket, punto ve raffa atışlarının yapılacağı hat’tır.
c) C - C’ çizgisi Volo atışı yapacak oyuncunun kullanacağı hat’tır.
d) B – B’ çizgisi misketin atılacağı limit ve müsaade edilen hat’tır.
e) D – D’ çizgisi yaklaşma atışından sonra topu takip için
oyuncunun kullanacağı azami hat’tır. Endirek (raffa) atışlarında atılan
topun geçmesi gereken çizgidir.
f) E hat’tı orta hat olup, misketin atılması sırasında misketin
geçmesi gereken hat’tır. Aynı zamanda Raffa ve Volo atışı yapan
oyuncunun en son kullanacağı hat’ tır.
g) Oyun alanı üzerindeki çizgilerin tamamen veya kısmen
silinmesi durumunda yanlardaki işaretler arasında ölçüm yapılarak
yeniden çizilir.
h) Hakem müsabaka başlamadan önce sahanın çizimi, ölçüm
aleti ve topların kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder.
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Madde 7- Atış Çeşitleri
Raffa oyununda 3 temel atış vardır:
a) Punto (Yaklaşma) Atışı
b) Raffa (Endirekt) Vurma Atışı
c) Volo (Direkt) Vurma Atışı
Madde 8- Oyuncuların Yükümlülükleri
Oyuncuların yükümlülükleri şunlardır:
a) Genel İlkeler;
1) Oyuncular Genel Olimpik Tüzüğün ve Uluslararası Olimpiyat
Komitesinin kurallarına bağlı kalmakla yükümlüdürler. Oyuncular ve
antrenörler özellikle hakeme ve karşı takımın oyuncu ve antrenörüne karşı
son derece saygılı olmalıdırlar ve oyundan önce, oyun sırasında ve
sonrasında tam bir “fair- play ” zihniyeti ile hareket etmelidir.
2) Anabolizan ilaçların tüketimi ve alkollü içkilerin kullanılması yasaktır.
Bu kuralı ihlal eden oyuncu disiplin cezasına çarptırılır.
b) Özel Kurallar;
1) Oyun esnasında oynamayan oyuncular A-B veya A’-B’ çıkış yerinde
kalmalıdırlar. Oyuncular B-B’ hattını geçemezler (4 metre). Bu hattı
geçebilmeleri için hakemden özel izin almalıdırlar ve bunu ancak
oynamadan önce zemini düzeltmek için yapabilirler. Toplarını attıktan sonra
veya hakemin iznini aldıktan sonra topların yerini saptamak için geçebilirler.
Bu hattı geçerken oyun sahasında hiçbir iz veya işaret bırakmamalıdırlar.
Bu şartlar dışında B-B’ hattını geçen oyunculara ilk defasında bir ihtar
verilir. İkinci defasında oynayacakları bir topları iptal edilir.
Topu oynama hakkına sahip veya avantaj kuralından yararlanan oyuncu,
hakemden bir oyunda 2 defa topların pozisyonunu görmeyi isteyebilir.
Hakem bariz engelleme durumunda bu tür istekleri reddedebilir. Oyun
devam etmeden once oyuncu, A-B (A’-B’) bölgesine geri dönmelidir.
Karışık Çiftler maçında, takım arkadaşı, geri dönmeden once, oyuncu
topunu oynarsa, Avantaj kuralı hariç, oynanan top geçersizdir. Hakemin
kontrolü sağlaması için takımlara 2 şer SARI kart verilir.
Topların pozisyonunu gözlemlemek için zaman sınırı 45 saniyedir.
Bu durumda, atış yapmak için zaman sınırı 1 dakika 15 saniyedir.
2) Hakem kararı neticesi veya diğer oyuncularla veya
seyircilerle münakaşa eden oyuncu diskalifiye olur ve takımı oyunu
kaybetmiş sayılır.
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Maçlar ve Puanların Sayımı
Madde 9 - Bir Raffa Oyununda müsabaka ve puanların sayımı aşağıdaki
gibidir:
a) Bütün oyunlar C.T.I. tarafından tanımlanan aynı sahada başlar.
b) Tüm şampiyonluk grubu maçlarının süresi 45 dakika veya 12 puandır.
Belirlenen süreden sonra iki takım eşit puan alırsa, bir el daha oynanır. Bir takım
belirlenen süreden önce 12 puana ulaşırsa oyun sona erer. Doğrudan eleme
maçlarında zaman sınırı 60 dakikadır.
c) Gruplar 4 er takımdan oluşturulur. 1.Turda 1.takım 2. Takımla, 3.takım 4.
Takımla maç yapar. 2. Turda galipler galiplerle, mağlupler mağlüplerle maç
yapar. 2 galibiyeti olan takım bir sonraki aşamaya geçer. 2 mağlibiyeti olan takım
4. Sırada yer alır. Baraj maçında (3. Tur) 2 galibiyeti olan takım 2. Sırada olur.
16. Finallerde de aynı sistem uygulanır. Çeyrek finallerden itibaren doğrudan
elemeler yapılacaktır.
Müsabakaların, hangi sistemle oynanacağına Federasyon karar verir.
d) Bir el tamamlandığında topu miskete en yakın olan takım, karşı takımın
miskete en yakın olan topundan, daha yakın olan her bir topu için bir puan
kazanır..
Madde 10 - Top (Boccia) ve Misket (Pallino)
Raffa müsabakası sırasında kullanılan topların genel özelliği aşağıdaki gibi
olmalıdır;
a) Misket ve büyük top yuvarlak ve sentetik malzemeden
yapılmış ve oluşumunda dengesini değiştirebilecek herhangi bir madde
bulunmamalıdır. (Malzeme standardı Uluslararası Bocce Konfederasyonunca
kabul edilen özellikte olmalıdır.)
Misket ( küçük top) : Çapı 4 cm ( tölerans-1 cm)
Ağırlığı 90 gram ( tölerans – 7 gram)
b) Boccia (büyük top): Dünya, kıtalararası şampiyona ve
kupalarında ve milletlerarası turnuvalarda toplar aşağıda belirtilen
niteliklerde ve tüm takımlar için aynı çap ve ağırlığa sahip olmalıdır.
Tüm Kategoriler için: çap 105-108 mm, ağırlık 890-930 gram.
. Ülkeler, resmi oyunlar için yukarıda belirtilen özelliklere sahip antreman
toplarını getirebilirler.
Şampiyona yönetimi kişisel topları kontrol edecektir.
Aksi halde, her ülke organizatörler tarafından sağlanan aynı renkteki yeni
topları kullanabilir.
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c) Büyük toplar her takım için aynı renkte olmalıdır.
Fakat karşı takımın renklerinden kesin olarak değişik olmalıdır.
Oyun başlamadan önce hakem büyük ve küçük topları kontrol
etmeli ve istenen özelliklere sahip olduğunu saptamalıdır.
Her oyun başlangıcından önce, tüm topların, takımların kendi
topluklarında değiştirilmesi gerekir. Bu kuralın ilk ihlalinde, ilgili ülke
uyarılacaktır. Sonuç olarak, henüz oynanmamış bir top iptal edilecektir
d) Oyun esnasında ne misket ne de toplar değiştirilemez. Buna
uymayan takım diskalifiye olur ve maçı kaybetmiş sayılır. Maç esnasında
toplardan biri veya birkaçı kırılacak olursa ve hakem bunu tespit ederse
kırılan topdan kalan en büyük parça işaretlenir. Onun yerine yeni bir top
konur.
Ancak kırılan topun büyük parçası oyun alanının dışında kalmışsa
o top oyun dışı kabul edilir. Hakem zorunlu nedenlerden dolayı oyunu
durdurmuşsa ve oyun başka bir oyun alanında devam edecek olursa, o
zaman topların değiştirilmesine müsaade edebilir.
e) Toplar hakemin izni alınmak suretiyle su ile nemlendirilebilir.

44

45

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

Madde 11- Misket ve Topların İşaretlenmesi
Misket ve toplar oyun alanında bulunan takımların atış sırasına
göre hakem tarafından, aşağıdaki gibi işaretlenir.
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c) Oyuna başlayacak olan takım, yaptığı ilk atışının geçersiz
sayılması halinde, aynı takım diğer topunu oynamak zorundadır ve bu
atışlar geçerli olana kadar devam eder.
d) Geçerli bir atış neticesinde misket oyun alanını terk eder
veya her iki takım da puan alamazsa oyun aynı yönden o ele başlayan
takımın yapacağı atışla yeniden başlar.
e) Birinci eli takip eden atışlarda misket önceki elde puan
kazanan takım tarafından atılır. Kural dışı atışlarda misket bir defaya
mahsus olarak rakip takıma geçer. Şayet bu atış da hatalıysa misket
hakem tarafından P Noktasına konur. Oyuna, misket ile ilk oynama
hakkını elde eden takım başlar. Misketi atan oyuncu veya takım
arkadaşı ilk topunu atarak eli başlatır. Misket atma (oyuna başlama)
hakemin onayı ile olur. İzinsiz yapılan atışlar geçersiz sayılır.

Madde 12- Avantaj Kuralı
Aşağıdaki durumlarda avantaj kuralı uygulanır;
a) Puana gidilmek suretiyle yaklaşma ve vurma
atışlarında kural dışı yapılacak atışlar, karşı takımın onayı ile geçerli
ya da geçersiz sayılır. Rakip takım tarafından onaylanmayan top
hakemin işaretiyle diskalifiye edilir.
b) Bir oyuncu yanlışlıkla hakkı olan toplardan daha fazla
top atarsa,
1-Topu atana sayı yazılır. Atış geçerli sayılır.
2-Topları duruş pozisyonunda karşı takım lehine
değişiklik olduğu takdirde hakkı olana sayılır.
3-Atış geçersiz sayılır. Atıştan önceki pozisyonlar korunur.
Madde 13- Oyunun Başlaması,
Misketin Atılması, Atışın Geçerliliği
Oyunun başlaması ve misketin atılmasında aşağıdaki
kurallar uygulanır;
a) Oyunun başlangıcında, misket geçerli bölgenin
merkezi sayılan (P) noktasına konulur. Bu hem yanlardan hem de
(B.E.-B’.E) hatlarından eşit mesafelerde olan bir nokta olup, bu
nokta bundan sonraki azami ve asgari limitleri belirler. Merkez
noktası tabanı tahriş etmeyecek şekilde işaretlenir.

f) Misket gerek atış esnasında gerekse oyun esnasında
yerdeki çizgiye olan durumuna göre geçerli veya geçersiz sayılabilir.
g) Geçerli bir oyunda atılan misket E çizgisini geçerse, fakat
oyun sırasında E çizgisinin gerisinde bulunan geçerli bir topa çarpıp
geri dönerse, yapılan bu atış geçerlidir.
h) Misket atış esnasında aşağıdaki şartlarda geçersizdir.
1-E çizgisini geçmez veya çizgi üzerinde bulunuyorsa,
2-B – B’ çizgisini geçer veya çizgi üzerinde bulunursa,
3-Oyun alanına dahil olan yan kenara temas eder ya da
13cm veya daha yakın bulunursa.
ı) Geçerli bir oyun esnasında Misket;
1-Misket atış yönünde E çizgisinini gerisine gelir veya bu çizgi
üzerinde bulunuyorsa,
2-Saha dışına çıkarsa,
3-Saha dışına çıkıp yabancı bir cisme çarparak tekrar oyun
alanına dönerse,
4-E çizgisini aşarak hakem veya bu bölgede bulunan
oyunculardan birine çarparak geçerli bölgeye dönerse,

b) İlk topu atma hakkı takımlar arasında çekilecek kura ile
belirlenir

46

47

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

5- 2,5 cm den daha geniş olan bord üstüne temas edip tekrar
oyun alanına dönerse, geçersiz sayılacağından atışlar aynı yönden
başlamak üzere tekrarlanır. Ancak bordun genişliği 2,5 cm olursa
bord üzerinden tekrar oyun alanine dönen misket geçerli Kabul edilir.
i) Bu atışlar sırasında misketin durduğu merkezde
yeri değiştiği takdirde:
1-Misket tekrar eski yerine konur.
2-Misket işaretlenmemişse, bu durumda oyun geçersiz sayılır.
3-İlk elde yapılan geçerli bir atıştan sonar misket dışarı
çıkarsa (P) noktasına konur.
Madde 14- Raffa Oyununun Başlaması ve Yaklaşma
(Punto), Vurma (Raffa-Volo) Atışları
Bir Raffa oyununda atışlarda uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Yaklaşma atışının geçerli olabilmesi için öndeki ayağın
atış çizgisini geçmemesi gerekir. Yapılacak vurma atışlarının geçerli
sayılabilmesi için ise, oyuncular hakeme ne çeşit atış yapacağını ve
hangi topa vuracağını B-B‘ çizgisini geçmeden önce belirtmek
zorundadır. Ancak oyuncu bu kararından vazgeçerek, yeni atış tarzını
ve vuracağı topu değiştirebilir. Bu değişikliği de önceden hakeme
bildirmek zorundadır.
b) Topun oynanması sırasında;
1-Yaklaşma atışında toplar durduğu yerde işaretlenir.
2-Vurma atışlarında atılan top, önceden işaretlenmiş yanlış toplara
çarparsa, rakibinin istemesi halinde tüm toplar tekrar eski işaretli
yerlerine konur. (avantaj Kuralı uygulanır)
c) Topun atışı sırasında oyuncunun ilerdeki ayağının atış
cizgisini geçmesine izin verilmez. Aksi takdirde yapılan atış geçersiz
sayılır. (Avantaj kuralı uygulanır)
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e) Raffa oyununda oyuncular; direkt ve endirekt vurma
atışlarında E çizgisinin, yaklaşma atışlarında ise D-D’ çizgisinin ötesine
geçemez. Geçtiği taktirde son kullandığı top iptal edilir. (Avantaj kuralı
uygulanır) Ancak oyuncu hakem izniyle bu çizgiyi geçer ve topların
pozisyonunu inceleyebilir.
f) Diğer toplara veya miskete değmeden önce, atılan toplar
yan kenarlara veya arka borda çarparsa, geçersiz sayılır. (Avantaj
kuralı hariç).
g) Atılan toplar kasıtlı olarak durdurulmaz veya istikameti
değiştirilemez. Bu hareketleri yapan oyunculara tüm oynanan geçerli
topların ve henüz oynanmamış topların sayısı kadar ceza verilir.
h) Bir bitişik oyun alanından sekerek oyun oynamakta olan
diğer bir sahaya geçen toplar buradaki duran toplara çarparak,
topların yerini değiştirirse çarpılan toplar tekrar eski yerine konur.
Hareket halindeki toplara çarpar ise atılan top tekrar oynanmalıdır.
Atış esnasında oyuncunun ilerideki ayağının atış hattını geçmesine
müsaade edilmez. Ancak oyun alanını düzeltmesi halinde elinde top
olmaksızın geçebilir.
Madde 15- Ortak Kurallar
Top ve Misketin ortak kuralları şunlardır:
a) Atılan topun çarpmasıyla olmayıp (pozisyonla ilgisi
olmayan) sadece bordun hareketiyle dağılan toplar ve misket, daha
önce işaretlenmiş yerlerine konur. Ancak geçerli bir atış esnasında
topun çarpmasıyla dağılan toplar ve misket, yeni pozisyonlarında
işaretlenir.
b) Misket ve topların atılması sırasında atılan top sahayı
çevreleyen bord ve yan tarafa çarptıktan sonra başka bir nesneye
dokunmadan tekrar oyun sahasına girerse, bu atış geçersiz sayılır.
(Avantaj kuralı uygulanır.)
c) Oyun dışına çıkan ve harici bir nesneye çarparak tekrar
oyun sahasına dönen toplar geçersizdir. Bu top saha içinde sabit ve

d) Atılan Top veya Misketin yerdeki muhtemel bir cisim
tarafından yörüngesinin değiştirilmesi veya engellenmesi halinde
yapılan atış geçersiz sayılır ve atış tekrar edilir.
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işaretli topları hareket ettirmişse bunların ilk işaretli yerlerine konması
gerekir. Ancak bir başka pozisyondaki top, hareket halindeki başka
toplara çarparsa, çarpılan toplar durdukları yerde işaretlenirler. Çarpan
top ise geçersiz sayılır.
Madde 16- Isınma Atışları
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Yaklaşma atışında dikkat edilecek hususlar şunlardır:
a) Atış yapacak oyuncunun öndeki ayağının B-B’
çizgisinin ötesine geçmemesi gerekir. Geçtiği takdirde atılan
top geçersiz sayılarak iptal edilir. (Avantaj kuralı hariç).
b) C-C’ çizgisini geçen her top kurallara uygundur.

Takımlar müsabaka başlamadan önce “A” hattından başlamak üzere
her iki taraftan birer tur ısınma atışı yaparlar.

c) Atış hakeminin izniyle yapılır. Aksi takdirde atılan top
iptal edilir. (Avantaj kuralı hariç).

Isınma atışları şu durumlarda yapılır;

d) Takımlardan biri geçerli bir atış yapmadan tüm
toplarını bitirirse, rakip takıma oynanmış ve oynanacak olan
geçerli topların sayısı kadar puan verilir.

1- Her iki takım müsabakaya ilk başlarken sırayla ısınma atışı
yaparlar.
2- Zorunlu sebeplerle durdurulan geçerli bir müsabakanın başka
bir sahada devam etmesi gerekiyorsa sırayla ısınma atışı yapılır.
Dünyada ya da kıta şampiyonalarındaki uygulamalar:
Her oyundan önceki saha ısınmaları aşağıda belirtildiği gibi
yapılacaktır.
a) İlk turdaki maçlarda:
Ülke A, maksimum 3 dakikalık bir sürede başlangıç çizgisinden
başlayarak (A hattı) gidiş dönüş
Ülke B, maksimum 3 dakikalık bir sürede başlangıç çizgisinden
başlayarak (A hattı) gidiş dönüş
Sonunda Ülke A ile Ülke B birlikte, başlangıç çizgisinden
başlayarak (A hattı) gidiş dönüş
b) Ardışık oyunlarda:
Ülke A ile Ülke B birlikte, biri saha yukarısına ve diğeri saha
aşağısına

e)
Hakem
puanlama
sırasında
ve
puanların
hesaplanmasında hata yaptığı takdirde, bu yanlış uygulamadan
sonra atılan bütün toplar yeniden atılmalıdır.

f) Hakem kenarlara çarpan bir topu avantaj kuralına
uymadan saha dışına çıkardığı takdirde atılan top iptal
edilerek oyun dışı bırakılır.
g) Bir müsabaka esnasında karşılıklı atılan
topların miskete olan uzaklıkları eşit ise, son oynayan takım
puan alana kadar atışa devam eder. Atışlar sonunda hala
eşit mesafe devam ediyorsa oyun geçersiz sayılarak yeniden
ve aynı yönden devam eder.
h) Önceden işaretlenmiş bir top kendi kendine
hareket ederse, tekrar eski yerine konur. Toplar önceden
.
işaretlenmemişse top yeni pozisyonunda yeniden işaretlenir.

Madde 17- Atış Çeşitleri
Atışlar yaklaşma atışları ve vurma atışları diye ikiye ayrılır. Vurma
atışları da direkt ve endirekt vurma atışları olmak üzere kendi arasında
ikiye ayrılır.
YAKLAŞMA (PUNTO) ATIŞLARI
Yaklaşma, oyuncunun saha içinde daha önceden atılmış bir
TOP veya MİSKETE yakın olabilmek için kendi topu ile yaptığı atış ile
gerçekleşir.
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VURMA (RAFFA VE VOLO) ATIŞLARI
Vurma atışları, oyuncunun misketi, rakip topu veya kendi
topunu vurmak için yaptığı atışlardır. Vurma atışı direkt (volo) veya
endirekt (raffa) olarak yapılır.
Endirekt vurma atışında dikkat edilecek kurallar şunlardır:
a) Endirekt vurma atışı, geçerli bir oyunda hakemin işaretlediği
rakip topa, veya kendi topuna veya miskete yapılan atışta, atılan topun
yere çarpıp yuvarlanarak gitmesiyle yapılan atıştır.
b) Endirekt vurma atışının geçerli olabilmesi için, oyuncu,
hangi topa vurmak istediğini önceden belirtmek zorundadır. Oyuncu
hakemin izniyle atışını yapmalıdır. İzinsiz yapılan atışlar geçersiz olup
oyuncunun topu iptal edilir. Yapılan atışta dağılan toplar eski yerine
konur. (Avantaj kuralı hariç).
c) Eğer oyuncu atacağı topu herhangi bir nedenle elinden
çıkarmışsa ve top henüz yere değmemiş durumda olsa bile B-B’
çizgisinin ilerisine geçebilir. Ancak topu elinden çıkarmadan B-B’
çizgisini geçerse yapılan atış geçersiz sayılır. (Avantaj kuralı hariç.)
d) Vurulacak top bersaglio (topların birbirine 13 cm ve daha
yakın olması) durumunda, bersaglio pozisyonundaki toplardan hangisi
vurulursa vurulsun atış geçerlidir. Ancak hakem atış izni vermeden
önce işaretlenmiş misket veya toplardan 13 cm. daha yakın mesafede
bulunan toplar veya misket işaretlenmelidir.
e) B-B’ çizgisinden atılan topların D-D’ çizgisinin ilerisinde
yere çarpması gerekmektedir. Bu çizgi üzerinde veya gerisinde yere
temas eden toplar geçersizdir. (Avantaj kuralı hariç) .
f) Atış yapmak üzere önceden belirtilen misket veya topa değil
de diğer toplara yapılan kural dışı atışlar geçersiz sayılır. (Avantaj
kuralı hariç

Şekil -6

g) D-D’ çizgisini geçen (izdüşümü de geçecek) toplara raffa
atışı yapılabilir, E-D çizgileri arasında bulunan toplara toplarla
bersaglio durumu olsa bile endirekt atış yapılamaz. Ancak misket ile
top arasında bersaglio durumu söz konusuysa raffa atışı yapılabilir.
Miskete sahanın her yerinde Raffa atışı yapılabilir.
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Direkt vurma atışında uyulacak kurallar şunlardır:
a) Direkt vurma atışı: Hakem tarafından yerleri işaretlenerek,
karşı takım veya kendi topuna veya miskete direkt yapılan vuruştur.
b) Direkt vurma atışının geçerli olabilmesi için, oyuncu B-B’
çizgisi içerisinde bulunacak ve vurmak istediği topu belirtecektir.
Oyuncu, hakemin kendi belirtmiş olduğu top misket’in 40 cm. önüne
teğet çizmesini bekler. Hakemin kendisine atış izni vermesinden
sonra topunu atar. Oyuncu bu kurallara uymadığı takdirde yapılan atış
geçersiz olup atılan top iptal edilir. (Avantaj kuralı hariç).
c) Eğer oyuncu atış esnasında topu elinden çıkarmış ise ve
bu top henüz yere temas etmemiş olsa bile C-C’ çizgisinin ilerisine
geçebilir. Ancak topu elinden çıkarmadan C-C’ çizgisini geçerse
yapılan atış geçersiz sayılır. (Avantaj kuralı hariç).
d) Direkt vurma atışında, atış yapılacak topa 13 cm. veya
daha yakın olan bütün toplara ya da miskete vurmak serbesttir. Ancak
vurulan top veya miskete atılan topun yere temas noktası arasında
40 cm. mesafe olmalıdır. Atılan top yeri belirtilen topa veya miskete
vurmaz ise ya da çizilen teğetin dışına düşerse yapılan atış geçersiz
sayılır ve atılan top ihraç edilir. (Avantaj kuralı hariç).

b) Zincirleme Hareket; Atılan top diğer topa veya miskete
çarpar, çarpılan top da başka bir topa veya miskete çarpar ve de 70
cm den fazla uzaklaştırırsa bu atış geçersizdir. Dağılan toplar tekrar
eski yerine konur. (Avantaj kuralı hariç) .

Oyuncular yapacakları direkt veya endirekt vurma atışını takiben
orta hattın ilerisine geçemezler. Ancak tüm toplarını atan oyuncu bu
çizginin ilerisine geçme hakkına sahiptir.
Madde 18- Yaklaşma Atışı Sırasında Topların Dağılması
ve Ölçülmesi
Topların ve Misketin çarpma neticesinde dağılma mesafesi oyunda
kullanılan ölçü aleti ile tespit edilir. Yardımcıların da katkısı ile uzak
mesafelerin ölçümü oyunda görevli iki hakem tarafından ölçümle
veya şerit metreyle yapılır. Bu ölçüm, topun yerdeki pozisyonu
işaretlendikten sonra yapılması gerekir.
a) Direkt İttirme Hareketi; Atılan top hedef dışındaki bir diğer
topa ya da miskete çarparak onları 70 cm den fazla hareket ettirdiği
takdirde yapılan atış geçersiz sayılır. Dağılan toplar tekrar eski işaretli
yerine konur. (Avantaj kuralı hariç). (ŞEKİL-5)
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c) Geçerli yer değişiklikleri; Birden fazla topa çarparak yer
değiştiren yukarıdaki bölümlere tekrar girmeden önce çarpılan ilk
topun 70 cm den fazla hareket etmesi halinde çarpılan top tekrar eski
işaretli yerine konur (Avantaj kuralı hariç).

d) Geçerli bir atışta vurulan top 70 cm den daha az gittikten
sonra vuran top 70 cm daha fazla gider ve duran başka bir topun veya
misketin yerini alırsa ve avantaj kuralı gereği topların yerine gelmesi
istendiğinde ilk vurulan top yerine gelir ikinci vurulan topun yerinde
başka bir top olduğu için o top olduğu yerde işaretlenir. Şekil-6
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PETANK OYUN KURALLARI

Madde 1- Takım oluşumu
Petank;
3 oyuncunun 3 oyuncuya karşı (üçlü),
2 oyuncunun 2 oyuncuya karşı (ikili) ve
1 oyuncunun 1 oyuncuya karşı (tekli)
oynadığı bir spordur.
Her oyuncu; üçlüde; iki adet
İkili ve teklide ise, üç adet petank topu kullanır.
Oyun başka şekilde oynanmaz.
Ayrıca oyuncuların teker teker oynadığı ve takım yarışmalarında
takımı sadece bir oyuncunun temsil ettiği, özel oluşturulmuş sahada
belirli hedeflere yapılan seri atışlar şeklinde oynanan ‘Altın Nokta’
oyunu vardır. Bu oyunun kuralları talimat ekinde açıklanmıştır.
Madde 2- Topların Özellikleri
Madde 2-a- Petank, F.I.P.J.P. tarafından onaylanmış bulunan
ve aşağıdaki kriterlere uyması zorunlu olan petank topları ile
oynanır:
a) Metalden imal edilmiş olmaları,
b) Çaplarının en az 7,05 cm ile 8 cm arasında olması;
c) Ağırlıklarının en az 650 gram ve en çok 800 gram olması
ve imalatçı markasının ve ağırlığın, bunlar üzerine basılmış ve gözle
görülür olması 11 yaş veya daha küçük oyuncular için ağırlıkları 600
gram ve çapı 6.50 cm toplarla oynanmasına izin verilebilir.
d) Topların ağırlıkların arttırılmaması veya azaltılmaması,
bozulmaması ve düzeltme - modifikasyon yapılmaması gerekir.

Topun içi boş olmalı ve kurşun, kum, cıva vb. maddeler içermemelidir
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Petank toplarına, imalatçı tarafından verilen sertliğin değiştirilmesi
(artırılması) için, sertlik ve esnekliğini artırmak için ısıtma ve
soğutma işleminin yapılması özellikle yasaktır.
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Bununla birlikte, oyuncu isimleri veya imzaları topların üzerine
işlenebilir ve imalat sırasında topların üzerine çeşitli logolar, imzalar
ve kısa ibareler yazılabilir.
Madde 2b- Yukarıda (d) bendinde verilmiş bulunan şartları ihlalden
suçlu bulunan oyuncu, takım arkadaşı (takım arkadaşları) ile birlikte,
yarışmadan hemen diskalifiye edilir.
“Sertliğinin artırıldığı” belirlenen petank topları ile ilgili olarak
oyuncu, ilgili federasyon Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılır ve
lisansı TBBDF Disiplin Talimatı uyarınca belirlenmiş bir süre için geri
alınır.
Petank topunun aşınmış olması veya petank topunda (sert imal
edilme dışında) imalat hatasının bulunması ve muayene makamından
geçmemesi veya Petank topunun yukarıdaki a, b veya c bentlerine
uymaması halinde, oyuncunun bu topu değiştirmesi zorunlu olup,
oyuncu, komple top setini değiştirebilir.
Hakem veya jüri, her zaman içini herhangi bir oyuncuya ait topu
kontrol edebilir.
Madde 2c- Misketler (jack/but/pallino) tahtadan veya gerekli standart
özellikler doğrultusunda F.I.P.J.P. onayını almış ve imalatcı markasını
taşıyan sentetik malzemeden imal edilir. Çaplarının 30 mm ( Tolerans
+ 1 mm veya – 1 mm ) olması gerekir.
Misketin ağırlığının 10 ve 18 gr ağırlığında olması zorunludur.
Misketlerin herhangi bir renk boya ile boyanması mümkündür.
Madde 3- Lisans
Her oyuncu lisansını müsabakaya başlamadan önce hakem isteği
veya itiraz halinde ibraz etmek üzere yanında bulundurması gerekir.
Madde 4- Topların veya misketin değiştirilmesi
Oyuncuların aşağıdaki haller dışında topları ve misketi oyun sırasında
değiştirmeleri yasaktır.
a) Petank topunun veya misketin, 5 dakika ile sınırlı bulunan
arama zamanı sonunda bulunmaması.
b) Petank topunun veya misketin kırılması. Petank topunun
veya misketin kırılması halinde, bunların büyük olan parçaları konum
işaretlemesinde dikkate alınır. Ölçümden sonra, gerekli ise, kırılan
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petank topu veya misket aynı çapta veya kırılan parçaya benzer bir
petank topu veya misket ile değiştirilir. İlgili oyuncu, izleyen oyun
sonundan itibaren, komple yeni bir takım kullanabilir.

OYUN KURALLARI
Madde 5- Alan ölçüleri ve sayı
Petank oyunu herhangi bir yerde oynanırsa da, organizatör komite veya
hakem kararı ile, takımlardan, işaretlenmiş ve en az boyutu aşağıdaki
ölçülerde olan yer üzerinde oynamaları istenebilir:
Geçerli saha ölçüsü: Uzunluk 15 m , genişlik 4m . Federasyon ve
organizasyon komitesi gerek görmesi durumunda 12 m X 3 m’ lik
alanda yarışma yapılmasına izin verebilir.
Oyun 13 puan elde edilinceye kadar oynanır. Ligler, eleme maçları,
seçme müsabakaları ve benzeri diğer faaliyetlerde organizasyon
komitesi tarafından bu sayı 11’e veya daha düşük bir sayıya
düşürülebilir.
Madde 6- Oyunun Başlaması – Atış çemberi
Misketi ilk olarak atacak takımın belirlenmesi için oyuncuların yazı tura
atmaları gerekir.
Başlama noktası, yazı turayı kazanan takımın herhangi bir oyuncusu
tarafından seçilir. Bu oyuncu tarafından, herhangi bir oyuncunun iki
ayağı ile içerisinde durabileceği genişlikte ve 35 cm’den daha az ve
50 cm’den daha büyük olmayan bir çember çizilir. Çemberin, her
engelden en az 1m uzakta ve oyun alanı sınırlarının (standart olarak
ölü petank topu hattının) 1m içerisinde açık yerlerde yapılan
yarışmalarda, kullanılmakta olan diğer herhangi bir çemberden en az 2m
uzaklıkta çizilmesi gerekir. Organizasyon gerekirse iç çapı 50 cm olan
( tolerans + 2 mm veya – 2 mm ) plastik veya metalden yapılmış
sabit bir çember de kullanabilir. Model ve özellikle sertliğinin FIPJP
tarafından
onaylanmış
olması
şartıyla
katlanabilir
çemberlerin
kullanılmasınaizin veriliyor. atış çemberi misket atılmadan öne
işaretlenmelidir. Çember işaretlenmediğinde misketi atan oyuncuya uyarı
(sarı) kart cezası verilir.
Ayakların çembere değmeden bütünüyle çember içerisinde bulunması ve
atılan Petank topu yere değinceye kadar, ayakların çember dışına
çıkmaması veya çemberin zeminden bütünüyle silinmemesi gerekir. Atış
esnasında ayakların ikisi de yere değiyor olmalıdır. Vücudun herhangi
bir kısmı, çember dışında yere temas edemez. Bir bacağının alt kısmı
bulunmayan oyuncu, sadece tek bacağını çember içerisine koyar.
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Atışını tekerlekli sandalyeden yapan oyuncu, tekerlekli sandalyenin
tekerleklerinden birisinin çemberin ortasına ve ayak koyacak yeri
çember kenarı üzerine gelecek şekilde koymak zorundadır.
Misketin takımın bir oyuncusu tarafından atılması, ilk Petank topunun
da bu oyuncu tarafından oynanacağı anlamına gelmez.
Oyuncular, misketin konumunu başlangıçta ve her hareket ettirildiğinde
işaretlemelidir. İşaretlenmemiş bir misket için hiçbir hak talebine izin
verilmeyecek ve hakem sadece misketin sahadaki konumuna göre karar
verecektir.
Madde 7- Geçerli misket uzaklığı
Atılan misketin geçerli olabilmesi için aşağıdaki kurallar uygulanır:
1) Misket ile çemberin iç kenarı arasındaki mesafenin;
-

Minikler için en az 4 m ve en çok 8 m,

-

Yıldızlar için en az 5 m ve en çok 9 m,

-

Gençler ve büyükler için en az 6 m ve en çok 10 m olması.

2) Atış çemberi, herhangi bir engelden en az 1m uzakta, kullanılan diğer bir
çemberden veya misket den en az 1,5m uzaklıkta olmalıdır.
3) Misket, herhangi bir engelden ve oyun sahasının karşı
kenarından
en az 50 cm uzakta olması gerektiği gibi, kullanılan başka bir çember
veya misketten de en az 1,5 metre uzakta olmalıdır. (not:oyun sahasını

ayıran "yan" çizgiden veya oyun sahasının
çizgilerinden minimum mesafe gerekmez).

yan tarafındaki ölü top

4) Misketin, ayakları bütünüyle çember içerisinde bulunan ve dik
olarak duran oyuncu tarafından görülmesi gerekir. Anlaşmazlık halinde
misketin görülüp görülmediğine hakem karar verir. Hakem kararına
itiraz edilemez.

Misket önceki oyun sonunda kaldığı nokta etrafına çizilmiş çemberden
atılır. Çember uzaklığının, engele veya oyun sahası kenarına 1m’
den daha az olması halinde oyuncu, engelden veya oyun sahası
kenarından geçerli uzaklıkta bir çember çizer.
Çember, herhangi bir engelden en az 1m uzakta, kullanılan diğer bir çemberden
veya misket den en az 1,5m uzaklıkta çizilmeli veya yerleştirilmedir

Misket atışının geçersiz olması durunda, rakip misketi geçerli bir yere
koyar.Misket
ikinci takım tarafından geçerli bir pozisyona
yerleştirilmezse, onu yerleştiren oyuncuya 35. Madde de belirtilen
cezalar uygulanır. Önce uyarı (sarı kart), İhlalin tekrarı halinde tüm
takıma yeni bir ceza verilir.Bu durumda, misketi kaybeden takım ilk
petank topunu oynar.
Eğer bir oyuncu, oynanacak topları var iken, atış çemberini yerden
alırsa, atış çemberi yerine konur. Sadece rakibin oynamasına izin veilir.
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6) Kendisine vurulan misket ile atış çemberi arasındaki mesafe, 20m
den fazla (Büyükler ve Gençler için) veya 15m den fazla (Yıldız ve
Minikler için) veya 3m den az ise.

.
Madde 8- Geçerli misket atışı

7) Süreli oyunlarda, misket belirlenen oyun alanında kalır.

Hakem, oyuncu, seyirci, hayvan veya hareket eden herhangi bir şey
tarafından durdurulması halinde misket atışı geçerli olmaz.

Misket ve birinci Petank topunun atılmasından sonra, karşı taraf hala
misket yerini tartışma hakkına sahiptir. İtirazın geçerli olması halinde,
misket ve Petank topu yeniden atılır.
Karşı taraf oyuncusunun da petank topunu oynamış olması halinde
misket geçerli kabul edilir ve bu durumda itiraz kabul edilmez.
Yeniden atılacak misket ile ilgili olarak, her iki takımın, atışın
geçersizliğini kabul etmesi veya hakemin bu şekilde açıklamış olması
zorunlu olup, her iki halde de misketin yeniden atılması zorunludur.
Başka şekilde devam eden herhangi bir takım misket atışını kaybeder.

Madde 10- Oyun alanındaki engellerin kaldırılması
-cezalar
Herhangi bir oyuncunun, oyun sahası sınırları içerisindeki yerde
mevcut bir engeli kaldırması, düzlemesi veya bu engelin yerini
değiştirmesi kesinlikle yasaktır. Bununla beraber, misket atmak üzere
olan oyuncunun, kendi Petank topu ile 3 defadan daha fazla olmamak
üzere zemini denemesine izin verilir. Ayrıca oynamak üzere olan
oyuncu veya oyun arkadaşı, daha once atılan Petank topunun neden
olduğu çukuru doldurabilir. . Oyuncu vuruş atışı yapacağı topun
önündeki zemine ayağı ile baskı yapamaz. Süpürme hareketi ile
zeminin düzeltilmesine veya daha önce atılan petank topunun
neden olduğu çukurun doldurulmasına izin verilmez. Bunları ihlal
ederse hakem tarafından uyarılır.
Yukarıdaki kurallara uyulmaması halinde oyunculara
cezalar verilir:

Madde 9- Ölü / Geçersiz misket

aşağıdaki

Aşağıdaki 7 halde misket ölü kabul edilir:

1) Uyarı.

1) Atıldıktan sonra misketin, madde 7’de belirlenmiş sınırlar içerisinde
olmaması.

2) Atılan veya atılmakta olan petank topunun diskalifiye edilmesi.

2) Herhangi bir oyun sonu esnasında misketin, oyun sahasına geri
dönse bile, oyun sahası sınırları (standart ölü petank topu hattı) dışına
gitmesi. Oyun sahası çizgisi üzerinde bulunan misket oyundadır.
Bu durumdaki misket, sınırı bütünüyle geçince ölü olur. Misketin su
içerisinde hareket etmesi halinde, su birikintisi alanı oyun dışıdır.
3) Yerde iken hareket eden misketin çemberden görülmemesi halinde
Madde 7 hükümleri uygulanırsa da, bir Petank topu tarafından
gizlenmiş olması halinde misket ölü olmaz. Misketin görülmez olup
olmadığını takdir etmek için hakem Petank topu yerini geçici olarak
değiştirir.
4) Kaybolan misketin
bulunamaması.

5

dakikalık

arama

zamanı

5) Misket ile atış çemberi arasında ölü zemin bulunması.
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içerisinde

3) Suçlu oyuncunun diskalifiye edilmesi
4) Suçlu takımın diskalifiye edilmesi.
5) Suçta ortaklık halinde her iki takımın diskalifiye edilmesi.
Madde 11- Misketin Gömülmesi veya Hareket etmesi
Oyun esnasında misketin yapraklar, kağıt parçaları vs ile tamamen
engellenmiş olması halinde, bu maddeler kaldırılır.
Yerinin rüzgar etkisiyle veya arazi eğimi nedeniyle değişmesi halinde, duran
misket, yerinin önceden işaretlenmiş olması şartıyla eski yerine alınır.

Misket yerinin hakem, herhangi bir oyuncu, seyirci, petank topu veya
başka bir oyuna ait misket, hayvan veya hareket eden herhangi bir
madde tarafından kazaen
değiştirilmesi halinde gene yukarıdaki
kural uygulanır.
Herhangi bir tartışmaya yer vermemek için, misketin yeri işaretlenir.
Yeri işaretlenmemiş Petank topu veya misket ile ilgili şikayet kabul
edilmez.
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Oyuncular, atılan veya yerleştirilen misketin konumunu işaretlemeli ve her
değişiklikte misketin yerini yeniden işaretlemelidir. Misket , oyundaki
herhangi bir oyuncu tarafından işaretlenebilir, ancak işaretlenmemiş bir
misketten kaynaklanan bir sorun olması durumunda, misketi atan (veya
yerleştiren veya son hareket eden) oyuncuya bir uyarı (sarı kart) verilecektir

Madde 12- Diğer oyun sahasına giren misket
Herhangi bir oyun esnasında, misketin başka bir oyunun oynandığı
bir alana kaçması halinde; misket, Madde 9’a tabi bulunmak üzere
geçerli olur.
Bu durumda misketi kullanan oyuncular, kendi oyunlarını
tamamlamadan önce, diğer sahada oynayan oyuncuların oyunu
tamamlamalarını ve sahayı boşaltmalarını bekler.
Madde 13- Misket ölüyse yapılması gerekenler
Herhangi bir oyun esnasında misketin ölmesi halinde aşağıdaki üç
hareketin herhangi birisi uygulanabilir:
a) Takımların her ikisinde Petank topu bulunması halinde
oyunun o eli geçersiz olur.
b) Takımlardan sadece birisinin elinde oynanmak üzere
ayrılmış Petank topu bulunması halinde, bu takım elinde bulunan
oynanacak Petank topu kadar puan alır.
c) Takımlardan her ikisinde de oynanacak Petank topu
bulunmaması halinde oyunun o eli geçersiz olur.
Madde 14- Durdurulan misketin yerleştirilmesi
Kendisine vurulmuş bulunan misketin herhangi bir seyirci veya hakem
tarafından durdurulması halinde, misket durduğu yerde kalır.
Kendisine vurulan misketin herhangi bir oyuncu tarafından
durdurulması halinde; rakibinin şu üç seçenekten birini tercih edebilir:
a) Misket yeni konumda bırakılır.
b) Misket başlangıçtaki yerine alınır.
c) Sadece oyun sahası içerisinde olmak üzere, misketin
başlangıçtaki yeri ile bulunduğu yer arasındaki çizgi üzerine
(büyüklerde çember ile misket mesafesi en fazla 20 m, yıldız ve
miniklerde 15m olmalıdır) ve oyun devam edecek şekilde konur.
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(b) ve (c) bentleri sadece, misket konumunun önceden işaretlenmiş
olması halinde uygulanabilir. Konumunun önceden işaretlenmemiş
olması durumunda misket bulunduğu yerde kalır.
Kendisine vurulduğunda oyun sahası sınırlarını (ölü Petank topu
hattını) aşması ve geçerli bir yerde durması halinde, misket ölü kabul
edilir ve Madde 13’de verilmiş bulunan kurallar uygulanır.
Madde 15- Misketin oyun alanı dışına çıkmasından sonra
kullanılması
Misketin, oyun sırasında oyun sınırları dışına kaçması halinde,
bir sonraki oyun (el), aşağıdaki şartlara tabi olarak, misket yerini
değiştirmeden önceki puandan devam ederek başlatılır (Bakınız
Madde 7):
a) Çember herhangi bir engelden ve oyun sahası sınırından 1
m uzağa çizilir.
b) Misket geçerli bir mesafeye atılır.

PETANK TOPLARI
Madde 16- İlk ve sonraki topların kullanılması
Oyunda ilk Petank topu, yazı turayı kazanan veya önceki oyunu (eli)
kazanan takımın herhangi bir oyuncusu tarafından atılır.
Bu oyuncunun, Petank topunu kullanırken yardım edecek herhangi
bir şey kullanmaması, düşüş noktasını göstermek veya işaret etmek
için yere çizgi çizmemesi ve son Petank topunu oynarken diğer elinde
Petank topu bulunmaması zorunludur.
Petank topunun veya misketin ıslatılması yasaktır.
Oynanan ilk Petank topunun oyun dışına gitmesi halinde oyun karşı
taraf oyuncusuna geçer ve Petank topunun her oyun dışına gidişinde
atış hakkı karşı takıma geçmeye devam eder.
Atıştan sonra elde Petank topu kalmaması veya elde Petank topu
kalmadığının söylenmesi halinde, oyun sonu hükümsüz olarak ilan
edilir.
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Madde 17- Oyun esnasında sporcu ve izleyici davranışları

Madde 20- Durdurulan Toplar

Oyunculara atış için tanınmış olan zaman içerisinde, seyircilerin ve
diğer oyuncuların bu atışı son derece sessiz olarak seyretmesi gerekir.

Oynanan Petank topu, bir seyirci veya hakem tarafından durdurulursa
Petank topu durduğu yerde kalır.

Karşı taraf oyuncularının yürümemesi, dikkat dağıtacak hareket veya
oyuncuyu rahatsız edecek herhangi bir şey yapmaması zorunludur.

Kendi oyuncusu tarafından durdurulması halinde Petank topu oyun
dışı sayılır.

Karşı taraf oyuncuları misketin arkasında veya oynamakta olan
oyuncunun arkasında bulunmalıdır. Misket ile çember arasında
sadece atış yapan oyuncunun kendi takım arkadaşları bulunabilir.

Karşı taraf oyuncusu tarafından durdurulan Petank topu, oyuncu
kararına dayalı olarak ya yeniden oynanır ya da durduğu yerde
bırakılır.

Bu kurallara uymayan oyuncular, hakem tarafından yapılan uyarıdan
sonra hareketlerinde ısrar etmeleri halinde oyundan diskalifiye edilir.

Petank topu atışının veya vuruşunun bir oyuncu tarafından
durdurulması halinde, karşı taraf oyuncusu, aşağıdaki hareket
tarzlarından birisini seçer:

Madde 18- Topun atılması ve oyun alanı dışına çıkması
Oyun sırasında kimse deneme – antrenman atışı yapamaz.
Petank topunun oyun alanının organizasyon komitesince işaretlenmiş
sınırları içerisinde atılması gerekir.
İşaretlenmiş yer dışına çıkan Petank topları ve misketler (Madde 9 ve
Madde 19 halleri hariç olmak üzere) herhangi bir oyun (el) esnasında
geçerli olur. Bununla beraber bir sonraki oyunda (el) işaretlenmiş alan
içerisinde oynanır.
Madde 19- Ölü/Geçersiz Toplar
Oyun sahası çevresi (standart olarak ölü Petank hattı) dışına gitmesi
halinde Petank topu oyun dışı olur. Petank topu, oyun sahası çizgisi
üzerine geldiğinde geçerli ve sadece bu çizgiyi tamamıyle geçmesi
halinde ölü olur.
Dışarıya çıktıktan sonra, zemin eğimi, hareket eden veya sabit
herhangi bir başka şeyin etkisiyle gerisin geriye oyun sahasına geri
dönmesi halinde Petank topu hemen oyun dışı edilir. Petank topunun
oyun sahasına geri dönmesinden sonra hareket eden herhangi bir şey
(önceden işaret edilmesi halinde) eski yerine konur.
Oyun dışı olan herhangi bir Petank topunun hemen oyun sahası dışına
alınması gereklidir. Bunun yapılmaması halinde, karşı takım Petank
topunu oynarken, Petank topu oyunda kabul edilir.

64

Bocce (Volo - Raffa - Petank) Oyun Kuralları

a) Petank topunu durduğu yerde bırakır veya
b) Petank topunu veya misketi, önceden işaretlenmiş olması
şartıyla, oyun sahası içerisinde vurulduğu yer ile bulunduğu yer
arasında çizilen çizgi üzerine koyar.
Hareket halindeki Petank topunu kasten durduran oyuncu ve takımı
oyundan diskalifiye edilir.
Madde 21- Oynama süresi
Misketin atılmasından sonra her oyuncu, kendi Petank topunu
oynamak için en çok 1 dakika süreye sahip olup, bu süre bir önceki
Petank topunun veya misketin durduğu veya noktanın ölçülmesi
gerektiğinde, ölçümün bittiği andan itibaren başlar.
Her elden sonra misket atılışında da bu kural uygulanır.
Bu kurala uymayan oyunculara, aşağı da belirtilen cezalar uygulanır.
1) Uyarı.
2) Atılan veya atılmakta olan petank topunun diskalifiye edilmesi.
3) 4) Suçlu oyuncunun diskalifiye edilmesi

5) Suçlu takımın diskalifiye edilmesi.
6) Suçta ortaklık halinde her iki takımın diskalifiye edilmesi.
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SAYILAR VE ÖLÇME

Madde 22- Hareket eden toplar
Duran bir Petank topu, rüzgar veya zemin eğimi vs. etkisiyle hareket
etmesi halinde ilk yerine geri alınır. Ayrı kural; oyuncu, hakem, seyirci,
hayvan veya hareket eden cisim tarafından kazaen hareket ettirilen
Petank topuna da uygulanır.
Herhangi bir anlaşmazlığın bertaraf edilmesi için hakemin kararını
sadece Petank topunun ve misketin yer üzerindeki konumuna göre
vermesi nedeniyle, Petank topu ve misket yerinin oyuncu tarafından
işaret edilmesi gerekir.
Madde 23- Oyuncuların kendi toplarından başka
topla oynaması
Kendi petank topu dışında, topu kullanan oyuncu uyarı alır. Bununla
birlikte oynanan Petank topu geçerlidir. Ölçümden sonra hemen
değiştirilmesi gerekir.
Oyun sırasında bu olayın tekrarlanması halinde, oyuncuya ait Petank
topu diskalifiye edilir ve bu topla hareket ettirilenlerin hepsi eski yerine
alınır.
Atmadan önce oyuncunun, Petank topu üzerindeki çamuru ve başka
herhangi bir maddeyi temizlemesi gerekir.
Oyuncular oynadıkları
toplayamazlar.

Petank

toplarını,

el

bitmeden

önce

Madde 24- Kurallarla aykırı top atışları
Kurala aykırı olarak atılmış bulunan Petank topları ölü olup, bunlar
tarafından hareket ettirilmiş bulunan her şey eski yerine alınır.
Aynı kural, Petank topunun, misketin atıldığı çemberden başka bir
çemberden oynanması halinde de uygulanır.
Bununla beraber, karşı taraf avantaj kuralını kullanarak, hatalı şekilde
kullanılan Petank topunu geçerli sayabilir ki bu halde; işaret edilmiş
veya atılmış bulunan Petank topu ve yeri değiştirilmiş bulunan her şey
yeni konumlarında bırakılır.
Bir misketi atmak üzere olan takımın, yeni atma dairesi yakınında
bulunan daha önceki bütün atma dairelerini silmesi gerekir.
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Madde 25- Topların geçici olarak hareket ettirilmesi
Petank topu ile misket veya Petank topu ile diğer Petank topu arasında
bulunan mesafenin ölçülmesi için, konumunun işaret edilmesinden
sonra geçici olarak topların yerlerinin değiştirilmesine izin verilir.
Petank topu ve yeri değiştirilen şeyler, ölçümden sonra ilk yerlerine
konur.
Madde 26- Mesafelerin ölçümü
Mesafe ölçümü, son Petank topunu oynayan oyuncu veya bu
oyuncunun bir takım arkadaşı tarafından yapılır. Karşı taraf oyuncuları,
ölçümü tekrar yapma hakkına sahiptir. Ölçümle ilgili olarak oyuncular
hakeme başvurabilir. Hakem kararı esastır.
Ölçüm, her takımda bulunması gereken uygun aletlerle yapılmalıdır.
Örneğin; ayakla ölçme yasaktır. Bu kurallara uymayan oyuncular,
hakem uyarısından sonra hareketlerinde ısrar etmeleri halinde
yarıştan men edilir.
Hakem, ölçüm yaparken oyuncular en az 2 m uzaklıkta olmalıdırlar.
Madde 27- Sayılarda uzlaşma sağlanmadan önce
topların alınması
El bitiminde, sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce oyuncular
tarafından yerlerinden alınan petank toplarının hepsi hükümsüz olur.
Bu konuda itiraz kabul edilmez.
.Eğer bir oyuncu toplarını oyun alanından alırsa, takım arkadaşlarının
elinde top kaldıysa, bu toplarının oynanmasına izin verilmez.
Madde 28- Topları veya misketi hareket ettirmek
Oyuncunun, ölçülmekte olan misketi veya Petank topunu, hareket
ettirmesi halinde bu oyuncunun takımı sayı kaybeder.

Ölçüm sırasında hakemin, Misketin veya Petank toplarından birisinin
konumunu bozması veya yerlerini değiştirmesi halinde hakem tarafsız
bir karar verecektir

Madde 29- Miskete eşik uzaklıktaki toplar
Rakip takımlara ait iki Petank topunun misketten eşit uzaklıkta olması
veya miskete temas etmesi ve elde oynanacak Petank topunun
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bulunmaması halinde, el misketin bir önceki eli kazanan takım
tarafından atılmasıyla tekrar başlatılır.
Sadece bir takım elinde oynanacak Petank topu kalması halinde, o
takım bu topu/topları oynar ve rakibin miskete en yakın topundan
daha yakın kendi topları sayısı kadar sayı alır.
Her iki takımın elinde oynanacak Petank topu bulunması halinde,
son Petank topunu oynamış bulunan takım ve sonra da diğer takım
yeniden oynar ve bu, bir Petank topunun sayı almasına kadar birbiri
ardına devam eder. Petank topunun sadece bir takımın elinde kalması
halinde, yukarıdaki paragraf uygulanır.
Elin tamamlanmasından sonra, oyun sahası çevresi (standart ölü top
hattı) içerisinde hiç petank topu bulunmaması halinde, oyun sonu
hükümsüz olarak ilan edilir.
El, misket atışının geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, misket
atışının yapılmasıyla başlar.
. Bir uzatma elinde misketin yeri işaretlenir. Bu elde misket dışarı
çıkarsa misket yerine konur.
Madde 30- Topa veya miskete yapışan yabancı maddeler
Petank toplarına veya miskete yapışan bütün yabancı maddeler
temizlenmelidir.
Madde 31- İtiraz
Kabul edilmeleri için, bütün itirazların hakeme yapılması gerekir. Oyun
sonuçlarının alınmasından sonra yapılan şikayetler dikkate alınmaz.

DİSİPLİN
Madde 32- Eksik takım veya oyuncular için cezalar
Maçın başlama saatinden itibaren 15 dk içerisinde gelmeyen takımın
rakibine 1 puan verilir ve bu takımın gelmediği her beş dakika için birer
puan ilave edilir.
Süreli oyunlarda, Maçın başlama saatinden itibaren 5 dk içerisinde
gelmeyen takımın rakibine 1 puan verilir ve bu takımın gelmediği her
beş dakika için birer puan ilave edilir
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Herhangi bir nedenle oyuna ara verilmesinden sonra oyun yeniden
başlarsa, gelmeyen takımın rakibine her beş dakika için birer puan
verilir.
Maçların başlamasından veya yeniden başlamasından itibaren 30
dakika içinde oyun alanında hazır bulunmayan takım müsabakadan
elenir.
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Madde 33- Eksik oyuncuların gelmesi
Herhangi bir el başladıktan sonra eksik bir oyuncunun gelmesi halinde,
bu oyuncu elin bitmesini beklemek zorundadır.
Oyuna bir saatten fazla geciken oyuncu tüm haklarını kaybeder.
Geç gelen oyuncu, oyunun lig içerisinde oynanmış olması halinde, ilk
oyunun sonucu ne olursa olsun devam eden oyunlara katılabilir. (Lig
talimatında aksi hükümler olması halinde, lig talimatı hükümleri geçerli olur.)

Misketin; geçerli veya geçersiz bir şekilde atılmasıyla el başlamış kabul
edilir. Sonraki eller, önceki elde son top durur durmaz başlamış sayılır.

Madde 34- Oyuncu değişikliği
İkili veya üçlü oyunlarda oyuncu değişikliği ancak resmi olarak hakemin
izniyle ve el bitiminde yapılır. Aynı turnuvada bir oyuncu birden fazla takımda
yedek olarak bulunamaz.
Madde 35- Olumsuz hava şartları
Yağmur halinde, hakem tarafından aksine bir karar alınmadıkça,
başlanmış bulunan elin bitirilmesi zorunludur. Hakem, organizasyon
kuruluyla birlikte elin durdurulmasına veya oynanan elin zorunlu şartlar
nedeniyle iptal edilmesine karar verebilir.
Hakemler, organizasyon komitesine bildirmek suretiyle, yarışmada yarım
kalmış maçların devamı ile ilgili her türlü kararı alır.
Hiçbir oyuncu yarışmayı veya yeri, oyun devam ederken, hakem iznini
almadan terk edemez. Aksi halde, madde 32 ve 33 hükümleri uygulanır.
Yarışma talimatı dışında kalan konularda Federasyon Başkanlığının yetki
verdiği organizasyon kurulu, hakem kurulu veya teknik kurul karar alma
yetkisine sahiptir.

Madde 36- Sportmenlik Eksikliği
Oyun sırasında, organizasyon kuruluna veya hakemlere karşı
sportmenlik ve saygı eksikliği gösteren takımlar yarışmadan diskalifiye
edilecektir. Ayrıca Madde 37 ‘de belirtilen cezalar da uygulanabilir.
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Madde 37- Kötü Davranış
Hakem kararına uymayı rededen, hakeme, başka bir oyuncuya,
seyirciye veya bir resmi görevliye şiddet uygulayan ya da kötü
davranışlarda bulunan oyuncuya suçun ciddiyetine göre
aşağıdaki cezalardan bir veya birkaçı uygulanır.
1) Yarışmadan ihraç edilme
2) Lisansın iptal edilmesi
3) Ödüllere el konulması veya ödüllerin iade edilmesi
Ceza, suçlu oyuncuya uygulanabileceği gibi onun takım arkadaşlarına
da uygulanabilir.
1 nolu ceza hakem tarafından, 2 nolu ceza juri tarafından, 3 nolu ceza
organizasyon kurulu tarafından uygulamaya konur.
Oyuncular, yarışmalara uygun kıyafetle katılmak zorundadır. Tayt
ve şort giyilmez. Güvenlik nedenlerinden dolayı kapalı ayakkabı
giymelidirler. Ek olarak oyun esnasında sigara içmek ve
cep
telefonu ile görüşmek yasaktır. Bu kurala uymayan oyuncular hakem
tarafından uyarıldıktan sonra yarışmadan diskalifiye edilir .

PETANK ALTIN NOKTA OYUNU KURALLARI
Madde 1- Oyun tekli oynanır. Takım yarışmalarında takımı sadece bir
oyuncu temsil eder. Oyuncu değişikliği söz konusu değildir.
Madde 2- Oyunda 1 metre çapındaki çemberin içine şekil 1’de belirtildiği
üzere 5 değişik hedef yerleştirilir. Oyuncu, sırasıyla her hedefe çemberin
kenarından olmak üzere 6m, 7m, 8m ve 9m uzaklıktan atış yapar.
Hedef top atış yapılan çemberin ortasında olduğundan, atış uzaklığı
6,5m, 7,5m, 8,5m ve 9,5m olmalıdır. Son hedef (misket ise) çemberin
ön teğetine 20cm uzaklığında olduğundan (şekil 1), atış uzaklığı 6,2m,
7,2m, 8,2m ve 9,2m olmalıdır. Oyuncu bu uzaklıklarda yer alan 50 cm
çapındaki çember içinden atış yapmaktadır. Atış esnasında ayaklar
çemberin dış kenarına temas etmemelidir. İki ayak yere basmalıdır ve
top yere düşmeden oyuncu çemberden çıkmamalıdır.
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Madde 3- 1, 2, 3 ve 4. hedeflerde kullanılan toplar, 74 mm çapında
ve 700 gr ağırlığındadır. (Organizasyon komitesi izniyle oyun için
kullanılan geçerli ölçülerde toplar da hedef top olarak kullanılabilir.)
Vurulacak topun engel toplarından açık renkte (parlak – beyaz)
olması, ayırt edilebilir olmalıdır. Misket 30 mm çapında ve en az 10
gram ağırlığında, açık, belirgin bir renkte olmalıdır.
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Madde 4- Hedefi vuran atışın geçenli olması ve sayı değeri kazanması
için 1m çapındaki çemberin içine düşmelidir. Çemberin dışına düşen
toplar hedefi vursa da sayı değeri kazanmaz. Kazanılabilecek sayılar
şunlardır:
· 1 Puan: 2 ve 4 numaralı hedeflerde; atılan top hedefi vurduktan
sonra geri gelerek engel topa / miskete değerse, 3 numaralı
hedefte atılan top hedefi vurduktan sonra diğer engel top ya da
toplara değerse ve 1 numaralı hedefte hedef top vurulmasına
rağmen çemberi terk etmezse oyuncu 1 puan kazanır.
· 3 Puan: 1, 2, 3 ve 4 numaralı hedeflerde, hedef top ve atış topunun
birlikte çemberden çıkması halinde
ve 5 numaralı hedeflerde
misketin vurulması ancak çemberden çıkmaması halinde atış 3
puan olarak değerlendirilir. 2, 3 ve 4 numaralı hedeflerde engel top
ya da miskete temas olmamalıdır.
· 5 Puan: Karo (vurulan hedefin çemberi terk edip, atış topunun
çemberde kalması hali) durumunda atış 5 puan olarak
değerlendirilir. 2, 3 ve 4 numaralı hedeflerde engel top ya da
miskete temas olmamalıdır.
Yapılan 20 atıştan toplam en fazla 100 puan alınabilir.
Madde 5- Oyunda organizasyon komitesi kaç kişinin ilk turu geçeceğini
belirler. Katılımcı sayısına bağlı olarak ilk eleme iki turlu yapılabilir.
Sıralama puana göre yapılır ve eşitlik halinde, eşit puanda olan
oyuncular birlikte turu geçer. İlk dörde kalan oyuncular birlikte yarışır
ve sırayla atar. Atış sırası en az sayı elde edenden en fazla sayı eldene
doğrudur ve eşitlik olması halinde kura çekilir. Finale kalan oyuncular
finalde birlikte yarışır ve sırayla atış yaparlar. Finalde beraberlik halinde
oyuncular 7m’den her engele birer atış daha (toplam 5 atış) yaparlar
ve beraberlik tekrar etmesi halinde atışlar beraberlik bozuluncaya
kadar tekrarlanır. Finale kalamayan oyuncuların her ikisi de üçüncü
olur ve ödül ikisine de verilir. Lig ve diğer yarışmalarda, organizasyon
komitesi eleme ve sıralama şeklini farklı olarak düzenleyebilir.
Oyuncu atış yerine geldikten sonra 30 saniye içerisinde atışını
kullanmak zorundadır. Oyuncunun toplarını yerleştirmek ve toplamak
antrenör ya da takım arkadaşlarının görevidir. Herhangi bir dış etkenle
oyunun iptal edilerek yarım kalması halinde, oyun tekrar oynatılırken
ilk atıştan başlamalıdır.
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Sahada bir hakem atışın geçerli olup olmadığını ve kaç puan olduğunu
ilan eder, bir hakem oyuncunun duruşunu, çemberi ihlal edip etmediğini
kontrol eder ve bir diğer hakem de sayıları da yazar.
Madde 6- Atış sırası kendisine gelen oyuncu en fazla 5 dakika beklenir.
Bu süreden sonra ikinci çağrı yapılır. İlk gecikmede oyuncuya 5 ceza
puanı verilir ve kazandığı sayıdan silinir. İkinci çağrıdan itibaren 5
dakika içerisinde sahaya gelmeyen oyuncu ise diskalifiye edilir.
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OKULLAR İÇİN PETANK
Pratik Bilgiler ve Öneriler
P e t a n k ok ul yar ışm alar ında, Minik ler, Yıldızlar v e G e nç l er
kategorilerinde oynanmaktadır.
P e t a n k o yu n u , t e k e tek , çiftler v e y a üç l ü t a k ım lar h a l i n d e
oynanır. Okul sporlarında üçlü takımlar yarışmaları düzenlenmektedir
ve 4. oyuncu yedek oyuncu olarak takımda yer alır. Bir müsabaka
esnasında sadece 1 kere oyuncu değişikliği yapılabilir.
Takım oyunlarında her oyuncu 2’şer olm ak üzere bir takım 6
top kullanır.
O yu n için her iki tak ım ın d a 6’şar topu bulunm alı v e 1 adet
misket (küçük hedef top) bulunmalıdır.
O yu n 4 m x 15 m ölçülerinde s a h a içerisinde oynanır. S ah a
ölçüleri saha kenarına çekilecek ince bir iple belirlenebilir. Saha
zemini küçük çakıllı kum veya toprak saha olmalıdır. Sahanın çok
pürüzsüz ve düzgün olması veya kum havuzu olması iyi değildir. Topun
saha yüzeyinde gömülmemesi veya kolaylıkla yuvarlanıp gitmemesi
gerekir. İdeal saha için, toprak, beton veya asfalt üzerine 1 cm’den
daha az olmak üzere çakıllı kum serilebilir. Kumun fazla olması
topların gömülmesine, çok az olması ise saha içinde kalmamasına
neden olacaktır.
O yunda takımlardan biri kur’a ile oyunu başlatm a hakkı elde
eder.
O yun 50 c m çapındaki ç em ber içerisinden oynanır. Ç em ber
yok ise, oyuncular tahmini olarak 50 cm’lik bir çember çizebilirler.
Çemberi oyuna başlayan takım istediği yere koyar.
O yu n c u ç e m b e r içer isinden top u atark en her iki a ya ğın d a
çemberin içerisinde olması ve atış esasında her iki ayağın da yerle
temas etmesi zorunludur. Oyuncunun oynadığı top yere düşünceye
kadar ayakların yerle teması devam etmelidir. Aksi durumlarda atılan
top geçersiz olur ve iptal edilir. Oyuncunun atış esnasında parmak
uçlarına yükselmesi yasak değildir.
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Top atışı backhand (bekend) tekniği ile yapılır. Atış yapılırken
avuç içi yere bakmalıdır. Avuç içi yukarı bakacak şekilde (forehand)
atış yapmak yasaktır.
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Oyuncu atışını yaparken rakip takım oyuncularının oyuncu ile
misket arasında durması yasaktır. Rakip takım oyuncuları ya oynayan
oyuncunun arkasında, ya da misketin arkasında ve saha kenarlarında
beklemelidir. Oyuncu oynarken rakiplerin saha içerisinde hareket
etmemesi gerekir.
O yu n u baş latan tak ım ilk olarak m isk et atışı yapar. Geçerli
misket, Miniklerde 4m ile 8m arasında, Yıldızlarda 5m ile 9m arasında ve
Gençlerde ise 6m ile 10m arasında uzaklıkta olmalıdır. Daha kısa veya
uzun misket atışları geçersiz olur, süreli oynanan yarışmalarda geçersiz
misket atışı yapılınca rakip misketi istediği yere koyar.
G eç erli m is k et atışından s o n r a m is k et atışını ya p a n tak ım ilk
topunu oynar. Sonrasında rakip takım topunu oynar ve miskete daha
yakın olmaya çalışır. Miskete hangi takım daha yakınsa, diğer
takımın oynaması gerekir. Bu durum takımlar tüm toplarını
tamamlayıncaya kadar devam eder. Bir takımın topları bittiğinde diğer
takımın 1’den fazla topu kalmışsa, tüm toplarını ardı ardına kullanır.
Takımlar yaklaşma atışı da vurma atışı da yapabilir.
S a y ı h e r ik i t a k ı m t ü m t o p l a r ı n ı k u l l a n ı n c a s a yı l ı r . T ü m
toplar kullanıldıktan sonra, miskete hangi takım yakınsa o takım sayı
kazanır. Bu takım, rakip takımın miskete en yakın topundan daha
yakın kaç topu varsa, o kadar sayı kazanır.
Birinci el bittikten sonra, sonraki el sahanın karşı tarafından
başlanarak oynanır. Çember misketin kaldığı yere konulmalıdır. Misket
atışını sayı kazanan takım yapmalıdır.
M üs ab ak a süre sınırı ile o ynanınc a belirtilen süre bittiğinde
skor müsabaka skoru olarak belirlenir. Sürenin bitiminden sonra ilave 1 veya
2 el oynanması kuralı varsa, süre bittikten sonra bu eller oynanır ve skor
müsabaka skoru olur. Süreli veya süresiz müsabakalarda bitme sayısı
13’dür. Takımlardan birisi 13 sayıya ulaşınca müsabaka tamamlanmış
olur.
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