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YARIŞMA TALİMATI 

Federasyonumuzun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye 

Kulüplerarası Dart Şampiyonası, 27 - 28 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara Atatürk Sergi ve 

Spor Sarayı Dart Salonunda yapılacaktır.  

Şampiyona Koşulları ve Program   : 

▪ Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasına sadece kulüp takımları ve kulüp sporcuları 

katılabilecektir. Şampiyonaya katılacak kulüpler, aşağıdaki linkteki tüm maddeleri doldurmak 

zorundadır. Müracaattaki kafile listesi ekleme maddesinde; kafile listelerini kulüp antetli kağıdına 

yazacak olup imzalı ve mühürlü olarak 24 Kasım 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 

https://forms.gle/26pMjxedew5ws92G6 bu link üzerinden tamamlamalıdır. Listelerde yer 

almayan hiçbir sporcu daha sonra kaydedilmeyecektir. Takımlar en fazla 6 sporcudan oluşan 

takım listeleri verecektir. Yaş kategorisi belirlenirken, sıralama turnuvaları için geçerli olan 

tarihler esas alınacaktır. Kulüpler Şampiyonası için farklı bir düzenleme yapılmayacaktır.  

▪ Turnuva süresi boyunca federasyon faaliyetlerinde uygulanan maske, mesafe kuralı ve 18 yaş altı 

HES KODU ile 18 yaş üstü aşı karı veya turnuva tarihinden 48 içerisinde yapılmış PRC testi 

kontrolleri yapılacaktır. 

▪ Şampiyonanın teknik toplantısı; 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 09.30’da yarışma salonunda 

düzenlenecektir. Teknik toplantıya müsabakada görevli personelin yanı sıra kulüp 

listelerinde ismi bulunan antrenör ve idarecilerin dışında hiçbir kimse katılamayacaktır. 

Teknik toplantıda bu talimatta yer almayan hususlar aydınlatılacağı gibi, gerek görülmesi halinde 

talimatta yer alan hususlarda değişiklik de yapılabilecektir.  

▪ Şampiyonada ferdi müsabakalar yapılmayacak olup, sıralama puanı da verilmeyecektir. 

▪ Takım müsabakaları 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan Açılış Törenini 

müteakip başlayacaktır. Her kulüp sadece bir takımla şampiyonada temsil edilebilecektir.  

▪ Takımlar 1 Yıldız (kız veya erkek), 1 Genç (kız veya erkek), 1 Kadın ve 1 Erkek sporcudan 

oluşacaktır. Sporcular bir üst yaş kategorisinde de takım listesine yazılabilir. Müracaat listesinde 

en fazla 2 kategoride yedek sporcu yazılabilir. Ancak her maçın başlangıcında takım kadrosu 

yazılırken 4 sporcu ismi belirlenecektir.  

▪ Takımlar her maç için farklı kadro çıkarabilecektir. Ancak kadrodaki tüm isimler Federasyona 

bildirilen listedeki sporcular arasından seçilmelidir.  

▪ Takımların maçlarında 4 kategoride her sporcu birbiriyle yarışacak şekilde eşleştirilecektir. Her 

eşleşme tek leg üzerinden oynanacaktır. Toplam 16 leg üzerinden oynanacak maçlarda, 8-8 eşitlik 

olursa takımların kendilerinin belirlediği 1’er sporcu son legi oynayarak galip takım 

belirlenecektir. Maçlar takımlardan bir tanesi 9 sayıya ulaşınca bitecek, kalan legler 

oynanmayacaktır. Takımların boş bıraktıkları kategorilerde, rakip takım galip sayılacaktır. En az 

8 lege çıkmayan takım, 9-0 mağlup sayılacaktır.   

Özel Kurallar     : 

▪ Şampiyonaya katılacak takım sporcularının üst giyimleri (gömlek, tişört veya eşofman) tek tip 

olmalıdır. Ve başka kulübün forması ile ve tek tip olmayan kıyafet ile yarışamaz. 

▪ Kıyafet kurallarına ve TBBDF Dart Yarışma Talimatına aykırı hareket eden sporcular için uyarı 

yapılacaktır. Uyarılara rağmen tutumunda ve kıyafetinde bir değişiklik olmaz ise ilgili sporcu 

diskalifiye edilecektir. 

https://forms.gle/26pMjxedew5ws92G6
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▪ Turnuvada teknik neticelere itiraz için 400 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtiraz jürisi tarafından 

itirazı haklı görülenin ödediği ücreti iade edilecek, aksi halde ise ücretin tamamı Federasyona 

gelir olarak kaydedilecektir.   

▪ Şampiyonada alkol etkisindeki sporcuların yarışmasına kesinlikle izin verilmeyecek, gerek 

görülmesi halinde ise alkol kontrolü yapılacaktır. Kurallara uymayan sporcular şampiyonadan 

diskalifiye edileceği gibi, bu sporcuların kulüpleri de sıralama dışında bırakılacaktır. 

▪ Şampiyonada her türlü teknik ve idari konularda doğacak ihtilafları çözmek ve Federasyon 

Başkanlığı adına karar almak üzere, bir federasyon yetkilisi başkanlığında, bir teknik kurul ve bir 

de merkez hakem kurulu üyesi olmak üzere üç kişiden oluşan bir İtiraz Jürisi oluşturulacaktır.  

Harcırah ve Ödüller     : 

▪ Şampiyonaya il dışından katılan her kulüpten iki kişiye (sporcu, antrenör veya idareci) yasal 

yolluk ve yevmiyeleri Federasyonumuzca ödenecektir. Ödeme yapılmayan sporcu/antrenör veya 

idarecilerin giderleri kulüpleri veya kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır.  

▪ Kulüpler sıralamasında ilk üç dereceyi elde eden kulüplere kupa ve 6’şar sporcusuna madalya 

verilecektir.  

Diğer Hükümler     : 

Bu talimat, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları 

kapsamaktadır. Bu talimat, TBBDF Dart Yarışma Talimatı hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

Talimatlarda yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

                     

 

Dart Teknik Kurulu 

 

 

 

 

Takım listesi Örnek 
(En fazla 6 sporcu ismi yazılmalıdır. Sporcular kendi yaş kategorisinde veya bir üst kategoride listeye yazılabilir.) 
 

KATEGORİ Sporcu ismi Yedek sporcu ismi 
(en fazla 2 kategoride yedek yazılabilir) 

Yıldız (kız veya erkek) X  
Genç (kız veya erkek) X X 
Kadın X  
Erkek X X 

 


