
Türkiye 
Bocce, Bowling ve Dart 

Federasyonu  
 

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Sporları Federasyonu  

Bowling Turnuva Duyurusu 

TURNUVA ADI:  TÜRKİYE GENÇLER BOWLING ŞAMPİYONASI 

TARİH: 24 - 25 Ocak 2023 Salı - Çarşamba,  

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 

 Şampiyonada sporcular Kız - Erkek ayrı olmak üzere;  Türkiye Bowling Liglerinde oynayan 

01 Eylül 2004 tarihi ve sonrasında doğanlar katılabilirler. 

 Sporcular şampiyonada erkekler ve kızlar kategorisinde yarışacaklardır. Katılmak isteyen 
sporcular ad soyadları ile birlikte doğum tarihlerini de yazarak  20 Ocak 2023 mesai saati 
bitimine kadar e-posta: bowling.teknikkurulu@gmail.com bildireceklerdir. 

 Turnuvada 2022 -2023 Bowling Genel Oyun Kuralları ve 2022 -2023 Ferdi Bowling Ligi 
Kuralları geçerlidir. 

 Turnuvaya Antrenör olarak katılacak kişiler, kimler için antrenörlük yapacaklarını  
20 Ocak 2023 tarihine kadar Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna  
e-posta: bowling.teknikkurulu@gmail.com bildireceklerdir. 

 Bildirmeyen Antrenörler; Antrenörlerimiz için ayrılan bölgeye giremezler. 

 Reglamanda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Türkiye Bocce Bowling ve Dart 
Federasyonu Bowling Teknik Komitesine aittir. 

TURNUVA FORMATI 

ELEMELER 

- Turnuvaya katılan sporcular, kız-erkek ayrı olmak üzere, ilk gün ve ikinci gün 6 şar oyun oynayacak 
ve ilk dörtte yer alan kız ve erkek sporcular belli olacaktır.  

- Finallerde; yer alan 4 erkek sporcu eleme oyunları sıfırlanarak  

-Finale kalan 4 Kız sporcu aynı hatta bir oyun oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir. 
Daha sonra kalan 3 sporcu bir oyun daha oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir. Kalan 2 
sporcu final oyunu için final için yağlanmış hatta geçer, skorlar sıfırlanır ve bir oyun 
oynarlar, kazanan sporcu 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası Kızlar Şampiyonu olur. 

mailto:bowling.teknikkurulu@gmail.com
mailto:bowling.teknikkurulu@gmail.com
mailto:bowling.teknikkurulu@gmail.com


Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 

 
 

 2 

-Finale kalan 4 erkek sporcu aynı hatta bir oyun oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir. 
Daha sonra kalan 3 sporcu bir oyun daha oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir. Kalan 2 
sporcu final oyunu için final için yağlanmış hatta geçer, skorlar sıfırlanır ve bir oyun 
oynarlar, kazanan sporcu 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası Erkekler Şampiyonu olur. 

Eşitlik: 

Final maçlarında eşitlik olma durumunda eşitliğin bozulması için altın atış kuralı uygulanacaktır. 
Sporcular eşitlik bozulana kadar her defasında 10 pinlik tam sete atış yapacaklar ve fazla pin deviren 
galip gelecektir.  
İlk atışın yapılacağı hattı ve atış sırasını sıralamada üstte yer alan sporcu seçer, beraberlik bozulana 
kadar hat ve atış sırası değiştirilir. 

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 
bakılacak 

 

Turnuvada TBBDF 2022-2023 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. 

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. 

Kızlar; 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 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 finallerinin maç aralarında oynayan sporcuların ve antrenörlerinin 
sigara içmesi kesinlikle yasaktır.  

- Turnuva sırasında itirazlar bir dilekçe ile 500 ₺ 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. 

http://www.tbbdf.gov.tr/
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SALON HAZIRLIKLARI 

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

2. Hakem ve Federasyon görevlilerinin yiyecek ve içecekleri karşılanacaktır. 

3. Müsabaka sırasında ilk gün oyunculara birer su verilecektir. 

4. Şampiyona sırasında tanımlanan alanlar dışında sigara ve içki içilmeyeceğine dair uyarı yazıları 
yazılıp asılacaktır. 

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 Bocce, Bowling ve Dart Sporları Federasyonu lane bakım kursu sertifikası 
olan bir teknik görevliyi sürekli bulundurmak zorundadır. Salon aşağıdaki standartları turnuva için 
sağlamakla yükümlüdür:  

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. 

ÖDÜLLER 
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Kızlarda ve erkeklerde ilk üç dereceye giren sporculara kupaları Türkiye Bocce Bowling ve Dart 
Sporları Federasyonu’nca verilecektir. 

TÜRKİYE GENÇLER BOWLING ŞAMPİYONASI nda dereceye giren sporcuların (Lisansları ve kulüpleri 
faaliyetin yapıldığı İl’den olan sporcular hariç) harcırahları federasyonumuz tarafından ödenecektir. 
Dereceye giremeyen sporcuların giderler il müdürlüklerince karşılanabilecektir.  

Şampiyonada sadece 2022 yılındaki gelişim seminerine katılan antrenör ve hakemler görev 
yapacaktır. 

 

 
Serdar Arslan 
Başkan Vekili 
TBBDF 


