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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu  

Bowling Turnuva Duyurusu 

TURNUVA ADI:  2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI 

TARİH: 11 – 13 KASIM 2022 

YER: SAMSUN – Bowling Akademi Bowling Salonu 

ADRES - TEL: Cedit Mah. Atatürk Bulvarı No:73/1 İLKADIM – SAMSUN 

WEB/E-Mail: bowling.teknikkurulu@gmail.com 

TURNUVA KOMİTESİ: Turnuva Koordinatörü:  
Teknik Komite Temsilcisi:  

KATILMA ŞARTLARI 

- 2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI Tescil/Vize işlemleri yapılmış 
kulüplerin Erkek ve Kadın Takımları katılabilir. Katılacak kulüp sporcularının 2022 yılında 
(2022-2023 vizeli) kulüpleri adına tescil edilmiş lisansları olması gerekmektedir.  

- Turnuvada görev yapacak yıllık seminer aidatlarını federasyona ödemiş ve vizesini 
yaptırmış olan antrenörler, hangi takım için antrenörlük yapacaklarını, 10.11.2022 
tarihinekadar, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna (faks: 0 312-310 60 50 / 
email:bowling.teknikkurulu@gmail.com adresine bildireceklerdir. 10.10.2022 tarihine kadar 
bildirimde bulunmayan antrenörler; 2022 ve 2023 yılı vizeleri olsa dahi Antrenörlerimiz için 
ayrılan bölgeye giremezler. 

- Kulüpler, erkeklerde en az beş, en fazla altı sporcu ile kadınlarda ise en az üç, en fazla altı 
sporcu ile katılabilirler. Erkek-kadın çiftler, erkek-kadın üçlüler ve erkek-kadın mastırlarda, 
tüm seri tekler ve takımlarda yarışabilirler. 

- 2022 Kulüpler Kupası’na katılacak kulüplerin, aşağıdaki tarihlere uygun olarak, ekteki 
formları doldurarak, takımlarını bildirmeleri gerekmektedir: 

02 Kasım 2022 – Çarşamba  

Form A: Kulüplerin Kupaya katılıp katılmayacaklarının ve kaç kişilik takımlarla 
geleceğini bildirmesi.  

08 Kasım 2022 – Salı 

Form B: Kulüplerin karşılaşmaya katılacak takımlarda yer alacak antrenör ve 
sporcuların isimlerini bildirmesi.  

 

mailto:bowling.teknikkurulu@gmail.com
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09 Kasım 2022 – Çarşamba 

Federasyon lisans kontrolü ve Takımların onaylanması. 

 

2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI’na iştirak edecek kulüpler, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden veya kendi kulüp başkanlıklarından katılım ile ilgili resmi 
yazılarını getirmek zorundadırlar. Resmi yazısı olmayan kulüpler müsabakaya 
alınmayacaktır. 

2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI’na katılacak sporcuların 
lisans işlemleri ve transferleri için kulüplerinin bulunduğu illerdeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
Sicil Lisans Bölümleri ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Sorularınız için 0312 310 20 60 
nolu telefondan TBBDF ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

TURNUVA FORMATI 

Turnuvaya katılan takımların erkek-kadın grupları aşağıdaki kategorilerde yarışacaklardır: 

 Mastırlar Erkek, Kadın, (3’er derece) (iki üçüncülük) 

 Çiftler Erkek, Kadın,  (3’er derece) (iki üçüncülük) 

 Üçlüler Erkek, Kadın, (3’er derece) (iki üçüncülük) 

 Takımlar Erkek, Kadın, (3’er derece) (iki üçüncülük) 

 Tüm Seriler Erkek, Kadın, (3’er derece) 

2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI’nda sporcular Erkek-Kadın 
kategorisinde yarışılabilecek ve toplam 38 derece kazanılacaktır. 

Turnuvaya katılan sporcular; Çiftler’de 6, Üçlüler’de 3 ve Takımlar’da 2’şer oyun olmak üzere 
toplamda 11’er oyun oynayacaklardır. Karşılaşmaya katılan tüm sporcular finale kadar 11’er 
oyun oynayacaktır.  

- Çiftlerde ilk 4 sırayı alan çiftler 1 – 4 ile 2 – 3 ile tek oyun üzerinden maç 
yapacaklardır. Kazanan iki çift takımı yine tek oyun üzerinden Şampiyonluk maçı 
oynayacaklardır. Kaybeden iki takım üçüncü olacaktır.  

- Üçlülerde ilk 4 sırayı alan üçlüler 1 – 4 ile 2 – 3 ile tek oyun üzerinden maç 
yapacaklardır. Kazanan iki üçlü takımı yine tek oyun üzerinden Şampiyonluk maçı 
oynayacaklardır. Kaybeden iki takım üçüncü olacaktır.  

- Takımlar, 2’şer oyun eleme oyunu oynayacak ve ilk dört takım yarı finale çıkacaktır.   

İlk 4 sırayı alan Takımlar 1 – 4 ile 2 – 3 ile birbirleriyle (Baker Sistemi) iki maç yapacaklardır. 
Kazanan iki takım birbirleriyle (Baker Sistemi) iki maç üzerinden Şampiyonluk maçı 
oynayacaklardır. Kaybeden iki takım üçüncü olacaktır.  
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- Tüm oyunlar sonunda; Avrupa Bracket sistemi ile: 

Erkeklerde; İlk sekiz sporcu, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 şeklinde dizilerek bir oyun oynayacak. 
Kaybeden sporcular eleme oyunlarındaki sıralamalarına göre dizileceklerdir.  

Kazanan sporcular; eleme oyunlarında en büyük numaraya sahip olan sporcu ile en küçük 
sıralamaya sahip sporcu eşleşecektir.  

Kadınlarda; İlk sekiz sporcu, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 şeklinde dizilerek bir oyun oynayacak. 
Kaybeden sporcular eleme oyunlarındaki sıralamalarına göre dizileceklerdir. 

Kazanan sporcular; eleme oyunlarında en büyük numaraya sahip olan sporcu ile en küçük 
sıralamaya sahip sporcu eşleşecektir. 

BOWLING ŞAMPİYONASI Tüm Seriler Şampiyonu olacaktır. 

Mastırlarda birinci sırayı alan Erkek - Kadın sporcular 2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI 
BOWLING ŞAMPİYONASI Mastırlar Şampiyonu olacaktır. 

Çiftlerde birinci sırayı alan Erkek - Kadın sporcular 2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI 
BOWLING ŞAMPİYONASI Çiftler Şampiyonu olacaktır. 

Üçlülerde birinci sırayı alan Erkek - Kadın sporcular 2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI 
BOWLING ŞAMPİYONASI Üçlüler Şampiyonu olacaktır. 

Birinci sırayı alan Erkek - Kadın takım 2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING 
ŞAMPİYONASI Şampiyonu olacaktır. 

Takımlar kategorisinde takım olarak yarışmayan sporcularda başka hat ve/veya 
turlarla oynayacak ve Mastırlar sıralaması için gerekli olan oyunlarını tamamlayacaklardır. 

6 sporcu ile karşılaşmaya gelen bir kulüp 6 sporcu ile Mastırlar, 3 takım ile Çiftlerde, iki 
takım ile Üçlülerde ve 5 kişi ile Takımlarda yarışacaklardır. Takımda yer almayan sporcu 
başka hat veya turda eksik oyununu tamamlayacaktır.  

Sonuç olarak karşılaşmaya katılan tüm sporcular finallere kadar toplam 11, oyun 
oynayacaklardır.  

Oyunlar sırasında her oyundan sonra hat değiştirilecektir. Hat kaymaları turdaki 
sporcu ve hat sayısına göre turnuva sırasında belirlenecektir. 

2 Oyunluk, blok oyunlar sırasında oyuncu değişikliği yapılamaz.  

 

Eşitlik: 

Final maçlarında eşitlik olma durumunda eşitliğin bozulması için altın atış uygulanacaktır.     
Sporcular eşitlik bozulana kadar her defasında 10 pinlik tam sete atış yapacaklar ve fazla pin 
deviren galip gelecektir.  
İlk atışın yapılacağı hat her sporcunun bitirdiği hattır. Atış sırasını sıralamada üstte yer alan 
sporcu seçer, beraberlik bozulana kadar hat ve atış sırası değiştirilir. 
Çiftler, Üçlüler ve Takım oyunları yarı final ve finallerin de: 
a) Bir maçta beraberlik olması durumunda, maç yapan takımların her bir üyesi  (Çiftlerde 

her takımın 2 oyuncusu da, üçlüler de üç oyuncusu da takımlarda 5 oyuncusu da) tam 
pin setine birer atış yapar, atışlar tamamlandığında, toplam düşen pin hesaplanarak 
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beraberlik buna göre bozulur. 
b) Oyuncular ilk atışlarını maç boyunca atış yaptıkları sırada ve oyunu bitirdikleri hatlarda 

yapar. Eleme turlarında üst sırada olan takım, ilk atışı hangi takımın yapacağına karar 
verir. 

c) Atışlar, sırayla yapılır. İlk atışı yapması için seçilen takımın ilk oyuncusu atışını yaptıktan 
sonra, diğer takımın ilk oyuncusu atış yapar. Atışlar her takımdan birer birer olmak 
üzere tamamlanır. 

d) Her iki takım da atışlarını tamamladıktan sonra beraberlik bozulmamışsa, takımlar 
dizilimleri aynı olacak şekilde hat değiştirir, ikinci turun ilk atışına ilk turda ikinci atış 
yapan takım başlar. 

 
Eleme oyunları sonucunda beraberlik olması durumunda sporcuların oynadıkları en son 
oyunda en yüksek skor yapan sporcu yukarıda yer alacaktır. Eşitliğin devamı durumunda bir 
önceki oyuna bakılacaktır 

 

KURALLAR 

Genel Kurallar 

Turnuvada IBF kurallarına bağlı olarak 2022 Bowling Genel Oyun kuralları ve Ferdi Bowling 
Ligi kuralları geçerli olacaktır. Bu kurallar www.tbbdf.gov.tr  sitesinden elde edilebilir. 

Turnuva Kuralları 

- Ulusal, resmi turnuvalarda ve liglerde herhangi bir ülkenin bayrağının ve/veya adının yer 
aldığı milli formalarla yarışılması ve her türlü resmi yarışmada kot pantolon giyilmesi 
yasaktır. 

- Turnuvalarda ödül alacak olan ve derece alan sporcular ödül törenini beklemek ve törene 
bowling kıyafetleri ile katılmak zorundadır. Bowling kıyafetleri ile ödül törenine çıkmayan ve 
katılmayan sporcuların dereceleri iptal edilecek ve sporcuya ranking puanı verilmeyecektir. 

- Kulüpler arası Türkiye Bowling Şampiyonası müsabakalarında çiftler, üçlüler ve 
takımlarda sporcular beraber oynadıkları takım arkadaşlarıyla (çiftler için her çift kendi 
arasında, üçlüler için her üçlü kendi arasında, takımlarda tüm takım) aynı kıyafetleri 
giymek zorundadırlar. Kıyafet konusundaki anlaşmazlık durumunda turnuva komitesi 
yetkilidir. 

Erkekler; kumaş pantolon, polo yaka kısa kollu t-shirt, forma özelliği taşıyan sıfır yaka kısa 
kollu t-shirt, polo yaka kısa kollu fermuarlı t-shirt, kısa kollu düğmeli bowling gömleği, 
bowling ayakkabısı. (forma özelliği bulunan sıfır yaka t-shirt üzerinde sporcunun kulübünün 
veya sponsorunun amblemi olabilir, forma özelliği bulunmayan düz fanila tipi sıfır yaka kısa 
kollu t-shirt kullanılamaz. 

Kadınar; Kumaş pantolon/şort/şort-etek/etek/bermuda; polo yaka kısa kollu t-shirt, forma 
özelliği taşıyan sıfır yaka kısa kollu t-shirt, polo yaka kısa kollu fermuarlı t-shirt bowling 
ayakkabısı (forma özelliği bulunan sıfır yaka t-shirt üzerinde sporcunun kulübünün veya 
sponsorunun amblemi olabilir, forma özelliği bulunmayan düz fanila tipi sıfır yaka kısa kollu 

http://www.tbbdf.gov.tr/
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t-shirt kullanılamaz.) Kıyafet uygulamasında tayt giymek yasaktır. Tayt giyen sporcular taytın 
üzerine şort veya etek giymelidirler. -Buna göre kıyafet kurallarına uymamak ve uygunsuz 
davranış gibi konularda sporculara sarı kart verilecektir.  

- Müsabaka esnasında veya sekiz saat öncesinde alkol, uyuşturucu alındığı tespit edilen 
sporcunun hem kendisi hem de kafile başkanı ceza kuruluna sevk edileceği gibi ilgili sporcu 
müsabakadan ihraç edilecektir. Blok oyunların ve Round Robin finallerinin maç aralarında 
oynayan sporcuların antrenörlerinin sigara içmesi kesinlikle yasaktır.  

- Turnuva sırasında itirazlar bir dilekçe ile 400 TL ücret karşılığı eleme turları bittikten sonra 
en geç bir saat içinde ve her şekilde final müsabakalarından önce, final müsabakaları 
sırasındaki itirazlar ise bir sonraki maç başlamadan önce Teknik Komiteye yapılacaktır. 
Bunun dışındaki itiraz genel kurallarda belirtildiği şekilde geçerlidir. 

- Turnuva sırasında bowling approachları ve laneler üzerine bowling ayakkabısı dışında 
herhangi bir ayakkabı ile çıkmak, kaydırıcı veya tutucu pudra ve türevlerini kullanmak herkes 
için kesinlikle yasaktır. Tüm görevli ve sporcuların bowling ayakkabısı giyerek bu alanlara 
basması sporcu sağlığı açısından gereklidir.  

ÖDÜLLER 

Karşılaşmalarda her kategoride 1. 2. 3. sporculara madalya verilecektir. 

Takımlar kategorisinde de madalya yanında kulüplerine kupa da verilecektir. 

2022 Kulüpler arası Bowling Şampiyonasında kulüp ve sporculara federasyonumuz 
tarafından harcırah ödenmeyecektir. 

SALON HAZIRLIKLARI 

1. Bocce, Bowling ve Dart Sporları Federasyonunca gönderilen bayrak ve logolar salon 
içine asılacaktır. 

2. Sağlık ve güvenlik için gerekli önlem alınacaktır. 

3. Hakem ve Federasyon görevlilerinin yiyecek ve içecekleri karşılanacaktır. 

4. Turnuvanın başlangıcında oyunculara birer adet su verilecektir. 

5. Basın ancak ısınma atışları sırasında, kamera çekimi ve flaş ile fotoğraf çekme 
konusunda uyarılacak, approach ile hatların üzerine bowling ayakkabısız 
çıkılmayacaktır. 

6. Hakem Masasına Windows ortamında çalışan Windows XP ve Office yüklenmiş bir 
bilgisayar, a4 veya a3 basan bir yazıcı, ve kağıt sağlanacaktır. Olanaklar uygunsa 
Internet bağlantısı sağlanacaktır. 

7. Müsabakalar müddetince salon, giderlerini karşılamak üzere; bir veya daha fazla 
sponsor ile anlaşabilir.  

 

TEKNİK HAZIRLIKLAR 

Turnuva sırasında salon aşağıdaki standartları turnuva için sağlamakla yükümlüdür:  
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a) Turnuvada oynanacak pinler Standartlar içinde olacaktır. 

b) Pindeckte pinler merkezlenecek, pindeckler 1:15 oranında lane cleaner ile 
temizlenecektir. 

c) Foul hatları çalışır durumda olacaktır. (Çalışmıyor ise hakem temini açısından 
Federasyon bilgilendirilmelidir.) 

d) Turnuvada lanelere yapılacak yağlama Teknik Kurulun belirlediği programa göre 
yapılacaktır. Eleme turlarında her 6 oyunluk seri sonunda ve teknik kurulun gerekli 
gördüğü durumlarda lane cleaner ile silinip tekrar yağlanacaktır.  

e) Yürüme Alanı (approach) turnuva boyunca her sabah silinecektir. 

f) Top dönüş kanalları temizlenmeli ve makineler top hasarlarına karşı kontrol 
edilmelidir. 

 

TEKNİK BİLGİLER 

LANE SAYISI: 38 

SİSTEM: SWITCH 

LANE TİPİ: SWITCH  

SKOR SİSTEMİ: SWITCH 

PİNLER: Se 

YAĞLAMA MAKİNASİ: KEGEL FLEX 

YAĞLAMA: Teknik Komite tarafından turnuva öncesi açıklanacaktır. 

 

 

SERDAR ARSLAN      

TBBDF Başkan Vekili 
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2022 KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI  

FORM – A 

 

KULÜP ADI  

İLGİLİ KİŞİ  

TELEFON:  

GSM:  

E-MAIL:  

  

KULÜPLER KUPASINA:  

 

BAY TAKIM  

BAYAN TAKIM  

 

Son Gönderme Tarihi: 02 Kasım 2022 – Çarşamba  

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve  
Turnuva Komitesi 

Lütfen Formu aşağıdaki 2 adrese de e-mail veya faks olarak göndererek konfirme ediniz. 

E-Mail: bowling.teknikkurulu@gmail.com 

 Faks: +90 312 310 60 50 
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2022 TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BOWLING ŞAMPİYONASI 

FORM – B 

KULÜP ADI  

İLGİLİ KİŞİ  

TELEFON:  

GSM:  

E-MAIL:  

 

BAY TAKIM 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

BAYAN TAKIM 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

KAFİLE BAŞKANI:  

ANTRENÖR / TAKIM MENAJERİ:  

Son Gönderme Tarihi: 08 Kasım 2022 – Salı 

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve  

Turnuva Komitesi 

Lütfen Formu aşağıdaki 2 adrese de e-mail veya faks olarak göndererek konfirme ediniz  

E-Mail: bowling.teknikkurulu@gmail.com  

Faks: +90 312 310 60 50 

 

mailto:bowling.teknikkurulu@gmail.com

