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Federasyonumuz 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kadınlar Volo Avrupa Şampiyonası-

U18 ve U23 Volo Dünya Şampiyonası ile Gençler Bocce (Raffa) Dünya Şampiyonası için Milli 

Takım Seçmeleri, Kadınlar ile U18-U23 Volo seçmeleri ise 27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde, 

Gençler Raffa seçmeleri 29-30 Temmuz 2022, Ankara Kahramankazan’da yapılacaktır. 

Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları  : 

VOLO KADINLAR 

 

 Volo Avrupa Şampiyonası: 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında 

Geleneksel çiftlerde ilk 4 (Dört) dereceyi elde eden kadın takımlar ile Final oynayan genç 

sporcular, bireysel olarak yarışacaktır. Ayrıca 2021yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonasında 

Volo da yer oyunlarında Milli Takımlarda yer alan kadın sporcular seçmeye katılabilecektir. 

Volo kadınlar müracaat linki: https://forms.gle/sFepc7ydNrj3Sn9V7  

 

 VOLO U18 

 

 U18 Volo Dünya Şampiyonası: 2004 ve daha sonra doğan sporcular katılabilecektir.  

23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Gençler kategorisinde Basamak 

ve Altın Noktada ilk 4, büyükler kategorisinde röle oynayıp yaşı tutan ilk 4 derecede yer alan 

sporcular basamak kategorisinde yarışabilecektir. 

2021 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Basamak, Röle ve Altın Noktada Milli 

takımda yer alan sporcular basamak kategorisinde seçmelere katılabilecektir. 

23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Geleneksel çiftlerde ilk 4 

derecede yer alan sporcular ile 2021 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Yer 

oyunlarında Milli takımda yer alan sporcular Geleneksel Teklerde seçmelere katılabilecektir. 

 U18 Volo Dünya Şampiyonası müracaat linki: https://forms.gle/sWQwwLUdEjomh6A48  

 

 VOLO U23 

 

 U23 Volo Dünya Şampiyonası: 1999 ve daha sonra doğan sporcular katılabilecektir.  

23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Basamak, Röle ve Altın 

Noktada ilk 4 derecede yer alan, U23 yaş kategorisi için yaşları tutan sporcular, basamak 

kategorilerinde yarışabilecektir. 

2021 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Basamak, Röle ve Altın Noktada Milli 

takımda yer alan, U23 yaş kategorisi için yaşları tutan sporcular, basamak kategorisinde 

seçmelere katılabilecektir. 

23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında, Geleneksel çiftlerde ilk 16 

derecede yer alan U23 yaş kategorisi için yaşları tutan sporcular ile 2021 yılında Dünya ve 

Avrupa Şampiyonalarında Geleneksel oyunlarda Milli takımda yer alan U23 yaş kategorisi için 

yaşları tutan sporcular, Geleneksel Teklerde seçmelere katılabilecektir. 

 U23 Volo Dünya Şampiyonası müracaat linki: https://forms.gle/M4DiXVd8xQKqbxYo9  
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 RAFFA GENÇLER 

 21-24 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan Raffa Türkiye Şampiyonasında Gençler-Büyükler 

kategorilerinde ilk 8 dereceyi elde eden sporcular ile Raffa Gençler-Büyükler Altın noktada ilk 4 

dereceyi elde eden 01.01.2003 ile 19.09.2008 tarihleri arasında doğan sporcular Raffa genç 

erkekler ve genç kadınlar seçmesine katılabilecektir.  

Raffa gençler müracaat linki: https://forms.gle/HdVSuG52bsRDNtrV6  

 

Raffa Seçmeleri çiftler takım müsabakaları şeklinde yapılacaktır. Eşleşmeleri sporcular kendileri 

yapacak ve çiftler takımını oluşturup müracaat edeceklerdir. Tüm sporcular eşleştikten sonra tek 

sporcu kaldığı takdirde, sporcunun ilk 16 (onaltı) dereceyi elde eden sporcular içinden takım 

oluşturmasına izin verilecektir.  

U18 ve U23 Seçmelerine katılacak olan sporculardan Basamakta ve gelenekselde 1. olan 

sporcuların Dünya Şampiyonasındaki giderleri TBBDF tarafından karşılanacak, 2. olan sporcular 

ise istemeleri halinde kendi imkanları ile Şampiyonaya gidebileceklerdir. 2. olan sporcu 

gitmediği takdirde 3. Sporcu, 3.gitmediği takdirde 4. Sporcunun gitmesine izin verilecektir. 4. 

Sporcu gitmediği takdirde 5. Sporcunun gitmesine izin verilmeyecektir. 

U18 ve U23 te hem atış oyunlarında hem de yer oyunlarında seçme şartını taşıyan sporcular 

ikisinde de seçmeye girebilir. 

 Seçmelere katılacak olan sporcuların 25 Temmuz 2022 saat 17:30 a kadar belirtilen linklerden 

müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  
 

 Müsabakaların teknik toplantıları U18-U23 ve Volo kadınlar için 26 Temmuz 2022 saat 13:00’ 

da; Raffa gençler için ise 28 Temmuz 2022 saat 14:00’ da Kazan Bocce tesisinde yapılacaktır. 

Toplantıda kendisi veya temsilcisi bulunmayan sporcular kura listesine alınmayacaktır!  

 Maçların hangi sisteme göre oynanacağı, eleme/sıralama usulleri ve diğer teknik detaylar 

toplantıda belirlenecektir.  

 Müsabakalarda teknik neticelere itiraz için 500 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı 

görülenin ücreti iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.  

 Seçmelerde teknik kurul üyeleri görev almayacaktır. Sporcunun resmi antrenörü olması şartıyla 

teknik kurulu üyesi dahil antrenörler görev yapabilecektir. 

 Sporcular üzerinde Türk bayrağı bulunan ve Türkiye yazan formalarla yarışamayacaktır.  

Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

 Seçmede sporculara ve antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm sporcuların 

ve antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.  

Diğer Hükümler      : 

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.  

                                                                                                                      TBBDF  

BOCCE TEKNİK KURULU 
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