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Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Salon Tekler Çim 

Topu Şampiyonası, 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir Atatürk Stadı Voleybol 

Antrenman Salonunda yapılacaktır.     

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması : 

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 15 Mart 2023 günü saat 20.00’da yapılacaktır. 

Katılımcılar teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Sporcu listeleri, 14 Mart 2023 tarihi mesai 

bitimine kadar iletilmeli, asıllarını ise teknik toplantıda teslim edilmelidir.  

Müracaat linki: https://forms.gle/uhKUBQEynbE8gaQm6  

Kurallar      : 

 Şampiyonda Tek Erkek, Tek Kadın müsabakaları yapılacaktır. 

 Müsabakaların yapılma yöntemi katılım sayısına bağlı olarak teknik toplantı da 

belirlenecektir.  

 İlan edilmiş Maç başlama saatinde sahada olmayan takım 5 dk içerisinde sahaya gelmezse 

yenik ilan edilecektir. Maçlar başlamadan önce 2 deneme eli (endi) oynanacak, deneme 

ellerinde sporcular 2’şer top kullanacaklardır. Müsabakalarda sporcular 4 er topla 

oynayacaktır.  

 Müsabaka da kullanılacak toplar TBBDF Çim Topu Oyun Kuralları nın 8. ve 9. maddesi 

gereğince 2013 ve sonrası yıllarda üretilmiş ve üzerinde 2023 ve daha sonrası yıl damgası 

bulunmalıdır. 

 Yazı tura atılarak maça başlanır. Kurayı kazanan taraf maça kimin başlayacağına karar 

verir. İsterse kendi başlar veya rakibe bırakır.  

 Her bir elde sadece 3. toplardan sonra head ziyaret edilebilir. Ancak nadir durumlarda 

hakemden izin isteyerek daha önce de head ziyaret edilebilir. 

 Misketin (Jack) oyun sahasının dışına çıkması halinde Ölü el olmayacak, misket yeniden 

yerleştirilerek oyun devam edecektir. Misketin nereye yerleştirileceği Teknik Toplantıda 

açıklanacaktır. 

 Teknik konular ve yarışma programı ile ilgili detaylar Teknik Toplantıda duyurulacaktır.  

 Sporcular, müsabakalarda kullanacağı toplarını kendileri temin edecektir. 

 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller : 

▪ Şampiyonada yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir. Ödeme yapılmayan sporcu veya 

antrenör giderleri kendi il müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır. 

▪ Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecektir. 

 
Diğer Hükümler : 

Bu talimat, Türkiye Salon Tekler Çim Topu Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları 

kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

 TBBDF  

  Bocce Teknik Kurulu 

https://forms.gle/uhKUBQEynbE8gaQm6

