
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
TÜRKİYE BOCCE İKİNCİ LİGİ 

2. ETAP (VOLO) TALİMATI 
 

 

Federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce İkinci Ligi 2. Etap 

(Volo) Müsabakaları, 05-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin -  Toroslar Bocce Salonunda yapılacaktır. 

 
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması : 

 

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 05 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 08:30’da 

yapılacak; müsabakalar saat 09:00 da başlayacaktır. Tüm kulüplerin antrenör veya kulüp yetkilisi teknik 

toplantıda hazır bulunmalıdır. Takımlar, Listeleri 30 Nisan 2022 tarihi saat 17:30 a kadar aşağıdaki linkten 

BÜYÜK HARFLERLE doldurmalıdır. Kafile listelerinin asıllarını ise teknik toplantıda teslim etmelidir. 
 

Müracaat linki: https://forms.gle/HezAikqCq62tGcmj9 
 

Kurallar : 

 İkinci ligin 2. etabında takımlar aşağıdaki disiplinlerde Volo karşılaşmaları oynayacaktır. 
 2 Tur Kadın ve erkekler Basamak müsabakası yapılacaktır. 
 Basamak müsabakalarında kadın ve erkekler ilk üç hedefe atış yapacaklardır. 
 Geleneksel çiftler müsabakaları oynayacaktır. Takımlar bir erkek ve bir kadın sporcudan oluşacaktır. 
 Geleneksel çiftler müsabakaları 13 sayı üzerinden tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup, 50 dakika 

ile sınırlandırılacaktır. 
 Puanlama detaylarının ayrıntıları teknik toplantıda açıklanacaktır. 
 Bu disiplinlerde kulüpleri temsilen aynı sporcu yarışabileceği gibi isterlerse farklı sporcular 

da yarışabilecektir. 
 2. Ligde en az bir kadın bir erkek sporcu yer alacak en fazla 5 sporcu kafile listesine yazılabilecek ve 

müsabakalarda oynayabilecektir. 

 

 
İkinci Ligin Yapısı : 

 

 İkinci ligde Türkiye Bocce Ligleri Statüsü’nde belirtilen 22 takım yarışacaktır. Faaliyete 
katılmayan veya katılıp müsabakalarını tamamlamayan takımlar 2. Ligden ihraç edilecek ve bir sonraki sezon 
3. Ligde yarışmasına izin verilmeyecektir. 
 Ligi ilk dört sırada tamamlayan takımlar 1. Lige terfi edecek, Ligin son 6 sırasında yer alan takımlar 
ise bir sonraki sezonda üçüncü lige düşecektir. 

 Ligde sadece 2021 yılındaki gelişim seminerine katılan antrenör ve hakemler görev yapacaktır. 

 
 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller : 
 

 İkinci ligde takımlardan (sporcu/antrenör) 2 kişiye ödeme yapılacaktır. Ödeme yapılmayan kişilerin 
giderleri kulüpleri veya kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanmalıdır. Yol ücreti ödemeleri için 
katılımcıların illerinden otobüs rayiç belgesi almaları gerekmektedir. 
 İkinci ligin Raffa ve Volo etaplarının tamamlanmasının ardından sıralama yapılacak ve ilk üç dereceyi 
elde eden takımlara kupa, sporcularına ise madalya verilecektir. 

 

Diğer Hükümler 

: 

Bu talimat, Türkiye Bocce ikinci Ligi İkinci etabı ile ilgili düzenleme ve kuralları 

kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda lig sekreterliği ve federasyon başkanlığı yetkilidir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 

TBBDF  

Bocce Teknik Kurulu 

https://forms.gle/HezAikqCq62tGcmj9

