TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE PETANK İKİNCİ LİG
MÜSABAKA TALİMATI

Federasyonumuzun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Petank ikinci
Ligi Elemeleri, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacaktır.
2. Lige katılmak isteyen kulüplerin vizelerinin yapılmış olması ve 2021-2022 sezonu
sporcu vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. Katılacak olan kulüplerin 18 Ekim 2021
Pazartesi günü saat 17:30 a kadar aşağıdaki linkten müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bu
tarihten sonraki müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Müracaat linki : https://forms.gle/sVcx9nnNP7seCmY48
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması

:

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 22 Ekim 2019 Cuma günü saat 09:30’da Kemer
raffa sahasında yapılacak; müsabakalar aynı gün saat 10:00’da başlayacaktır. Covid-19 tedbirleri
nedeniyle kulüplerden sadece 1 kişi (antrenör veya kulüp yetkilisi) teknik toplantıda hazır
bulunacaktır. Kulüp onaylı kafile listesi ile vizeli sporcu lisansları teknik toplantıda teslim
edilecektir.
Kurallar

:

▪

Karşılaşmalar tek kadın, tek erkek ve karışık çiftler (1 kadın+1 erkek) şeklinde yapılacaktır.
Takımlar en az 2 en fazla 5 (1 kadın ve bir erkek olmak şartıyla) sporcudan oluşacaktır.

▪

Müsabakalar İsviçre sistemine göre 5 tur oynanacak olup, bitiş 13 sayı üzerinden olacak
ancak 45 dakika olarak sınırlandırılacaktır. Beraberlik halinde +1 el oynanacaktır.

▪

Karışık çiftler, tek erkek ve tek kadın müsabakalarının kazanılan her biri için 1 puan
verilecektir. 5 tur sonunda oluşan sıralamaya göre takımlara İsviçre sistemine göre puan
verilecektir. 5 Tur sonunda ilk 8 de yer alan takımlar Volo sistemine göre yarıştırılarak ilk 4
sırayı elde eden takımlar birinci lige yükselmiş olacaktır.

▪

İlk 4 Takım 2021-2022 Petank 1. Liginde oynamaya hak kazanacaktır. Birinci ligin ilk 8
maçı 24-25 Ekim 2021 tarihlerinde Kemer’de oynanacaktır.

Harcırah – Yolluk ve Ödüller

:

▪ Petank 1. Lig Eleme müsabakalarında ilk 4 e kalan takımlardan 1’er kişiye (sporcu veya
antrenör) ödeme yapılacaktır. Ödeme yapılmayan kişilerin (sporcu / antrenör veya
idarecilerin) giderleri kulüpleri veya kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanmalıdır.
Faaliyetin yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. Yol ücreti ödemeleri
için katılımcıların kendi illerinden otobüs rayiç belgesi almaları gerekmektedir.
▪ İlk 4 dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalya verilecektir.
▪ Müsabakalarda gelişim seminerine katılan antrenör ve hakemler görev yapacaktır.
Covid-19 tedibirleri:
▪ Salgın nedeniyle 18 yaş ve üstünde olan yönetici, antrenör ve sporcuların aşılarının olması
gerekmektedir, aşısı olmayanlar 48 saat öncesinden PCR testi yaptırmak zorundadır. 18 Yaş
altında bulunanların ise HES kodlarının bulunması ve risksiz olmaları gerekmektedir.
Diğer Hükümler

:

Bu talimat, Türkiye Petank ikinci Ligi Elemeleri ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır.
Talimatta yer almayan hususlarda lig sekreterliği ve federasyon başkanlığı yetkilidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Faik KAPSIZ
TBBDF Bocce Asbaşkanı

