
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 

19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI  

ÇEVRİM İÇİ ( ONLİNE ) DART TURNUVASI 

17-18-19 MAYIS 2021 

 YARIŞMA TALİMATI 
 

 

Federasyonumuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, 17-19 Mayıs 

2021tarihlerinde Çevrimiçi ( Online ) Gençlik Haftası Dart Turnuvası yapılacaktır. 

 

Turnuva Programı : 
 

 01–12 Mayıs 2021 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır. Kayıtlar 12 Mayıs 2021 günü saat 17.00’de sona erecektir.   
 12 Mayıs 2021 tarihinde kayıtlar bittikten sonra kuralar çekilecek ve ardından müsabaka programı duyurulacaktır. 

 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Yıldızlar, 18 Mayıs 2021 Salı günü Gençler ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü 
Büyükler kategorilerinin müsabakaları çevrimiçi yapılacaktır. 

 Müracaatlar dartonlineturkiye@gmail.com mail adresine yapılacak olup sporcular müsabaka sırasında 

iletişime geçecekleri iletişim numaralarını (cep telefonu numarasını) bildirmeleri gerekmektedir. 

 

Özel Kurallar : 
 

 Müsabakalar Yıldız, Genç ve Büyük kategorilerinde yapılacaktır. 

 01.06.2005 ila 31.12.2007 arası Doğumlular Yıldızlar Kategorisinde; 01.06.2002 ila 31.05.2005 arası Doğumlular Gençler 

Kategorisinde; 31.05.2002’ ve önce doğanlar Büyükler Kategorisinde yarışmalara katılacaktır. 

 Müsabakaya katılabilmek için bilgisayardan WORD programından gerekli bilgileri kategorileri ayrı ayrı 

yazılarak gönderilecektir. WORD belgesi haricinde gelen kayıtlar geçerli olmayacaktır. 

 Lisanslarda aynı mailin içinde fotoğraf olarak gönderilecektir. Kayıt için ayrı lisans için ayrı mail atanların 

kaydı yapılmayacaktır. 

 Daha önceki yaşanan problemlerin ( telefondan yapılan kaydın görülmemesi veya gönderilen dosyanın eksik 

olarak veya hiç açılmaması ) gibi sorunların olmaması adına Word dosya halinde gönderilmeyen kayıtlar 

kabul edilmeyecektir. 

 Müsabakalara katılacak sporcuların 2020 – 2021 sezonu vizeli dart lisansına sahip olmaları gerekmektedir.  

 Sporcular ilgili kategoride kayıt yaptıracaktır. Ayrıca isteyen sporcular bir üst kategoride de yarışabilecek olup 

oynamak istediği bir üst kategori için de ayrı kayıt yaptırması gerekmektedir. Üst kategoriye kayıt yaptırmayan 

sporcu üst kategoride oynayamaz. 

 Bu turnuva özel bir turnuva olup, Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Turnuvaları sıralaması için puan verilmeyecektir. 

 Maçlar hakem gözetiminde gerçek zamanlı olarak oyuncuların birbirlerine karşı çevrimiçi oynaması usulüyle 

gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. 

 Oyuncuların telefonla çekim yapacak yardımcıları olacak, hakem bu yardımcılarla Whatsapp üzerinden canlı 
bağlantı sağlayacaktır. Yardımcılar oyuncuyu ve hedef tahtasını gösteren ve atış sırasında atış çizgisini 
gösterecek bir açıdan çekim yapacak ve atış sonrasında bordu yakın çekimle göstererek hakemin skoru 
kaydetmesini sağlayacaktır. 

 Maçlar 2 leg alan kazanacak ve 301 double out oynanacak, finaller 501 double out oynanacaktır. 

 Sporcuların kayıt yaptırırken verdikleri cep telefonunda Whatsapp programı kurulu olup canlı bağlantı 

bu telefon hesabından sağlanacaktır. 

 Canlı yayının teknik açıdan internetin kopması durumunda hakem 5 dk. bağlantı problemi yaşayan sporcuyu 

bekler, eğer bağlantı sağlanamaz ise bağlantısı kopmayan sporcunun lehine galibiyet kararı alır ve skoru 

sisteme işler. 

 

Ödüller : 
 

 Turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir. 

 
Diğer Hükümler : 

 

Bu talimat, Türkiye Dart Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer almayan 

hususlarda Federasyon Başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

 

Dart Teknik Kurulu 

mailto:dartonlineturkiye@gmail.com

