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Federasyonumuzun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Petank Birinci 

Ligi 1. Etap müsabakaları, 24-25 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Kemer’de oynanacaktır.     

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması : 

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 12:30’da Kemer 

Raffa sahasında yapılacak; müsabakalar ise aynı gün saat 13:30’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. Lige katılacak takımlar 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17:30 a kadar aşağıdaki 

linkte bulunan formu BÜYÜK HARFLERLE doldurmalı (bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 

edilmeyecek ve takım ligden çekilmiş sayılacaktır.)  

Müracaat Linki: https://forms.gle/WH5xhqzyV57ujpEX7   

Kurallar      : 

▪ Birinci ligde 20 takım yarışacaktır. 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.  

▪ Maçlar çift devreli lig sisteminde oynanacak, takımlar toplamda 38 maç oynamış olacaktır.  

▪ Birinci ligin ilk etabında sekiz maç oynanacaktır. 

▪ Müsabakalar 13 sayı üzerinden yapılacak, ancak 45 dakika olarak sınırlandırılacaktır. 

Beraberlik halinde +1 el oynanacaktır. 

▪ Maçlar karışık çiftler, Tek Erkek, Tek Kadın, olmak üzere 3 oyun üzerinden yapılacaktır.  

▪ Oynanan 3 oyunun ( karışık çiftler, Tek Erkek, Tek Kadın) ve en az 2’sini alan takım maçı 

kazanmış ve 1 puan almış olacaktır.  

▪ Bir maçta en az 2 oyun oynamayan takım 3-0 mağlup sayılacaktır.  

▪ Lig boyunca 3’ten fazla maça çıkmayan takım ise ligden diskalifiye edilecek, takip eden 

sezonda Türkiye Bocce Petank Liginde oynamasına izin verilmeyecektir.  

▪ Lig sonunda puan eşitliği halinde takımların birbiriyle oynadığı maçların sonucu; bunda 

eşitlik varsa takımların aralarındaki maçlardaki kazandıkları oyun sayısı; bunda da eşitlik 

olması durumunda kazanılan genel oyun sayısı; bunda da eşitlik varsa genel sayı averajını 

dikkate alarak sıralama belirlenecektir. Eşitlik devam etmesi durumunda puan eşitliği olan 

takımlar aralarında çiftler maçı oynayacaktır. 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller   : 

▪ Birinci lige katılan 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.  

▪ Lig sonunda dereceye giren kulüplere kupa, sporcularına ise madalya verilecektir. 

▪ Lig sonunda son 6 sırada kalan takımlar 1. Ligden düşmüş olacaktır. 

▪ Ligde sadece 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. 
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Diğer Hükümler     : 

Bu talimat, Türkiye Petank Birinci Ligi 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 


