TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
ULUSLARARASI
BOCCE (Petank-Raffa-Volo) TURNUVASI

YARIŞMA TALİMATI
Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Bocce Turnuvası, 27-31
Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Kemer’de yapılacaktır. Turnuvada Petank, Raffa ve Volo disiplinlerinde
yarışmalar yapılacaktır.
Turnuva Programı

:

▪

Turnuvada Petank disiplininde müsabakalar tüm katılımcılara açık olacaktır. Raffa ve Volo disiplini
ise sadece ülke milli takımları arasında oynanacaktır.

▪

Petank disiplininde 27-28 Ekim çiftler (kadın-erkek ayrı) yarışmaları yapılacaktır. 28-29 Ekim
tarihlerinde ise açık üçlü takım maçları oynanacak olup, açık takımlarda kadın erkek ayrımı
yapılmayacaktır. Müsabakalarda Yedek sporcu yazılmayacaktır. Petank disiplininde milli takımlar
arası turnuva 31 Ekim Pazar günü oynanacaktır.

▪

Petank çiftler müsabakalarının teknik toplantısı 26 Ekim Salı akşamı saat 22:00 da, Petank üçlü
takım müsabakalarının teknik toplantısı ise 27 Ekim Çarşamba akşamı saat 22:30 da yapılacaktır.
Toplantının yapılacağı otel daha sonra açıklanacak ve toplantıya takımlardan birer kişi
katılacaktır.

▪

Müracaatlar aşağıdaki linklerden 24 Ekim 2021 tarihine saat 18:00 a kadar yapılmalıdır. Bir sporcunun
isminin birden fazla listede yer alması halinde sporcu ilk listede Kabul edilecektir. Bu nedenle sporcular daha
önceden takım arkadaşlarıyla görüşmeli ve sadece bir sporcu sisteme kaydı yapmalıdır. Mükerrer müracaatlar
kabul edilmeyecektir.

▪

Açık üçlü takımlara katılacak olanlar şu linkten kayıt yaptırmalıdır;
https://goo.gl/forms/reM1H7NRRwTT5Mjv2

▪ Çiftler (Kadın-Erkek) katılacak olanlar şu linkten kayıt yaptırmalıdır.
https://goo.gl/forms/3SPQRD3YIFFB1YGA3
Özel Kurallar

:

▪

Petank disiplini tüm sporculara açıktır. Raffa ve Volo disiplininde ise sadece milli takımlar
yarışacaktır.

▪

Turnuva TBBDF Bocce yarışma talimatı ve Uluslararası Federasyonların yarışma talimatları
esaslarına göre yapılacak olup, özel düzenlemeler teknik toplantıda belirlenecek ve duyurulacaktır.

▪

Turnuvada teknik neticelere itiraz için 300 TL ödenecektir. İtiraz jürisi tarafından itirazı haklı
görülenin ücreti iade edilecek, aksi halde ücretin tamamı federasyona gelir olarak kaydedilecektir.

Ödüller

:

▪

Turnuvaya katılan sporculara harcırah ve yolluk ödenmeyecektir. Ödeme yapılmayan sporcu/antrenör
veya idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır.

▪

Turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir. Dereceye girmesine rağmen ödül
törenine katılmayan sporculara madalya verilmeyecektir.

Diğer Hükümler

:

Bu talimat, Uluslararası Bocce Turnuvası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta
yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı ve organizasyon komitesi yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Faik KAPSIZ
TBBDF BOCCE ASBAŞKANI

