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Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Gençler 

ve Büyükler (Kadın-Erkek) Petank Şampiyonası, 13-18 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya-

Kemer’de yapılacaktır. 

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması                        : 

▪ Büyükler (Kadın ve Erkek) Müsabakalarının teknik toplantısı, 12 Nisan Çarşamba günü saat 

21:30’da yapılacak, 13 Nisan Perşembe günü saat 09:00 da tekler müsabakalarıyla başlayacaktır. 

Tekler müsabakalarının bitiminde büyükler (Kadın-Erkek) üçlü takım müsabakaları oynanacak, 

üçlü takım müsabakalarının ilk 16 ya düşmesiyle büyükler (Kadın-Erkek) altın nokta 

müsabakaları başlayacaktır. (Katılımcı sayısına göre programda değişiklik yapılabilir.)  

▪ Küçükler-yıldızlar ve gençler müsabakalarının teknik toplantısı, 15 Nisan Cumartesi günü saat 

21:30’da yapılacak, küçükler-yıldızlar (kadın-erkek ayırımı olmadan) ve gençler (kadın-erkek) 

tekler müsabakaları 16 Nisan Pazar günü saat 9:00’da başlayacaktır. Tekler müsabakalarının 

bitiminde küçükler, (kadın erkek ayrımı olmadan), yıldızlar-gençler (kadın-erkek ayrı) üçlü 

takım müsabakaları oynanacaktır. Üçlü takım müsabakalarının ilk 16’ya düşmesiyle yıldız 

(kadın-erkek ayırımı olmadan) ve gençler kadın-erkek altın nokta müsabakaları başlayacaktır. 

(Katılımcı sayısına göre programda değişiklik yapılabilir.)  

▪ Listelerin sisteme girilmesinden il temsilcileri sorumlu olacaktır. Sorumluluk il temsilcisinde 

olmak kaydı ile il temsilcisi isterse sisteme girişleri antrenör veya sporculara devredebilir. 

▪ Kafile listeleri Gençlik ve Spor il Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır. Kafile listesinde ismi 

olmayan sporcular müsabakalara katılamaz.  

▪ Aşağıdaki form, 5 Nisan 2023 tarihi saat 17:30 a kadar doldurulmalıdır. 6 Nisan 2023 tarihinde 

listeler, kontrol için https://www.facebook.com/profile.php?id=100076248004608  sayfasında 

yayınlanacak, 7 Nisan 2023 tarihi saat 17:30 a kadar düzeltmeler yapılıp kesinleşen listelerden 

sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 
MÜRACAAT LİNKLERİ 

Küçük Tekler : https://forms.gle/t4DdCDPiRY5BvNaV6   

Küçük Takımlar : https://forms.gle/vdPSSVTKpCH2FWXK6    

Yıldız Tekler : https://forms.gle/xTDLaCT3GysPsP5CA    

Genç Tek Erkekler : https://forms.gle/LW5Sh1Eiw7rhrmT69  

Genç Tek Kadınlar : https://forms.gle/UPDuqqDhy7gufq2F8  

Yıldız-Genç Erkek Takımlar : https://forms.gle/v2PKfN2hZJrtNUTT6   

Yıldız-Genç Kadın Takımlar : https://forms.gle/P1RJVH9VZDjQaCKA8    

Kadın Tekler : https://forms.gle/tG6BdGEWNMz4xbGX6   

Erkek Tekler : https://forms.gle/D9dFWZtuzJU4MXRH6  

Erkek Takımlar : https://forms.gle/rLpCH5gGcbr4Qr617   

Kadın Takımlar : https://forms.gle/VaLMwrSs48m2NHAQ7   

Yıldızlar Altın Nokta : https://forms.gle/2CtEWrfAJNRcuD3M9  

Genç Erkekler Altın Nokta : https://forms.gle/1ntHX7k2RSM1ig9N8   

Genç Kadınlar Altın Nokta : https://forms.gle/4vwRrsEPfAM2scaq9  

Kadınlar Altın Nokta : https://forms.gle/VaQfRPkeAC57mXAf8  

Erkekler AltınNokta : https://forms.gle/6SLSHwhaYNS5WNDE7  
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Not: Formlarda yeterli yer olmaması halinde ikinci bir form doldurulmalıdır. 
 

▪ Kafile sorumluları, kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Toplantıda kayıt 

işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının ardından kura çekimine geçilecektir. Kura 

çekiminden sonra kesinlikle listelerde düzeltme yapılmayacaktır. 

▪ Şampiyonaya 2022–2023 sezonu vizeli lisanslı sporcular katılabilecektir. 
 

Kurallar  : 

▪ Üçlü takımlarda yıldızlar-gençler kategorisi tek olacak kadın erkek ayrı yarışacaktır. Yıldızlar ve 

Gençler karışık takım kurabileceklerdir. Yıldız ve genç sporcular isterlerse büyükler 

kategorisinde 3’lü takımlarda oynayabilecektir. (Sporcular 3’lü takımlarda, ya büyüklerde ya da 

kendi yaş gruplarında oynayabilir. İki kategoride oynayamaz)  

▪ Küçükler ve Yıldızlarda kız-erkek ayırımı yapılmayacaktır. 

▪ Genç ve büyük sporcular kadın ve erkek ayrı ayrı yarışacaktır. 

▪ Küçükler, Yıldızlar-Gençler ile Büyükler (Kadın-Erkek) Üçlü takım müsabakalarında isteyen 

takımlar yedek oyuncu oynatabilecektir.  

▪ Sporcular kendi metreleri ve misketleri ile müsabakaya katılmak zorundadır. 

▪ Gençler ve Büyükler Müsabakalarında Antrenman toplarıyla oynamaya izin 

verilmeyecektir (Yıldız-Genç takım maçlarında da Antrenman topuna izin verilmeyecektir). 

▪ Tüm sporcular, teklerde kendi yaş kategorilerinde yarışacaktır. Küçükler kategorisinde 2011 

ve daha sonra doğan sporcular, Yıldızlar kategorisinde 2008-2009-20010, Gençler kategorisinde 

2006-2007 doğumlu sporcular, büyükler kategorisinde ise 2005 ve daha önce doğan sporcular 

yarışacaktır. 

▪ Şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler (kadın-erkek) kategorilerinde Altın Nokta yarışması 

düzenlenecektir. 

▪ Altın nokta müracaatları her kategorideki tekler müsabakalarının bitiminde yapılacaktır. 

▪ Altın noktada her kategoride kafile listesinden fiilen yarışan yıldız, genç, erkek ve kadın 

sporcuların en fazla üçte biri yarışabilecektir. (2021-2022 yıllarında Petank disiplininde A ve B 

Milli olan sporcular bu sayıya dahil değildir.) 

Örnek: Kafile listesinde yer alan ve fiilen yarışan 10 yıldız sporcunun 3’ü;  

             11 genç sporcunun 4’ ü altın noktada yarışabilecektir gibi… 

▪ Altın noktada ilk iki hedefte sayı alamayan sporcular elenecektir. 

▪ Takımlar kategorisinde, farklı kulüp, il sporcuları ve ferdi sporculardan karma takım oluşturabilir. 

▪ Turnuva sistemi ile ilgili teknik detaylar toplantıda açıklanacaktır. 

▪ Şampiyonada teknik neticelere itiraz için 500 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı 

görülenlerin ücreti iade edilecek, aksi halde federasyona gelir olarak kaydedilecektir. 

 

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 Petank Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta 

yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

 TBBDF  

     Bocce Teknik Kurulu 


