
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
TÜRKİYE PETANK BİRİNCİ LİG 

ÜÇÜNCÜ ETAP TALİMATI 

 

 

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

Lig 3. Etap müsabakaları, 22-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan 

Petank Sahasında oynanacaktır. 

 
Müsabakaların Başlaması : 

Müsabakalar 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 09:00’da başlayacaktır. Petank 1. Ligde mücadele 

edecek takımlar 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 17:30 a kadar aşağıdaki linkte bulunan formu 

BÜYÜK HARFLERLE doldurmalı ve müsabakalar başlamadan önce kafile listelerini müsabaka 

başhakemine teslim etmelidir. 

Müracaat Linki: https://forms.gle/pgR59DfWYdZ5RCez6  

Kurallar : 

 Birinci ligde 20 takım yarışacaktır. Karşılaşmalar tek kadın, tek erkek ve karışık çiftler 

(1 kadın ve 1 erkek) şeklinde yapılacaktır. Takımlar en az 2 en fazla 5 (1 kadın ve bir erkek 

olmak şartıyla) sporcudan oluşacaktır. 

 2021-2022 sezonunda lisanslı sporcular müsabakalarda oynayabilecektir. 1 Temmuz 2022 

itibari ile transfer olan sporcuların oynamasına izin verilmeyecektir.  

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

 Birinci ligin son etabında 19. hafta ile 38. haftalar dahil yirmi haftalık maç oynanacaktır. 

 Ligden çekilen takımlar fikstürden çıkartılacak 19. Hafta müsabakaları eski fikstüre göre 

oynanırken ikinci devre fikstürü yeniden çekilen fikstüre göre oynanacaktır. Yeni fikstür talimatla 

birlikte yayınlanacaktır. 

 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 

halinde 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. 
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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 il 

müdürlüklerinin imkanları ile karşılanmalıdır. Faaliyetin yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme 

yapılmayacaktır.  

 Lig sonunda ilk üç dereceyi elde eden 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. 

 

NOT: Sporcular müsabaka esnasında yanlarında ölçüm için metre bulundurmalıdır. 
 

 

 

 

TBBDF 

Bocce Teknik Kurulu 


