
TÜRKİYE 
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 

ŞEHİT EREN BÜLBÜL TÜRKİYE DART ŞAMPİYONASI  

5. AYAK VE USTALAR TURNUVALARI 
08– 12 NİSAN 2023 ANTALYA / KEMER 

YARIŞMA TALİMATI 

Federasyonumuzun 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 5. 

Ayağı, 08-12 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya Kemer Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. 

 Turnuva Programı : 

 Türkiye Dart Şampiyonası müsabakaları; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olup; Cumartesi günü Saat 

14:00’da Minikler 1. Tur, Saat 21:00’da yıldızlar 1. Tur, Pazar günü Saat 14:00’da Minikler 2. Tur, Saat 21:00’da Yıldızlar 2. Tur, Pazartesi 

günü Saat 14:00’da Gençler 1. Tur, Saat 21:00’da büyükler 1. Tur, Salı günü Saat 14:00’da Gençler 2. Tur, Saat 21:00’da Büyükler 2. Tur 

yarışmaları yapılacaktır. Çarşamba günü saat 10:00’da Minikler ve Gençler, Saat 14:00’da Yıldızlar ve Büyükler ustalar yarışmaları 

yapılacaktır. Turnuva açılışı Cumartesi saat 14.00’da yapılacaktır. 

 Kayıtlar 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar internetten https://forms.gle/8D3aBYrCvfvAg5cr7 link üzerinden yapılacaktır. 04 

Nisan 2023 Salı günü kayıt listesi yayınlanacaktır. İsmi yanlış olan veya yanlış kategoriye kayıt yaptıran sporcular Salı günü akşam saat 17:00 

ye kadar düzeltme işlemlerini yaptırabilecektir.  Kayıt yaptırmayan veya yaptıramayan sporcular müsabakaya alınmayacaktır. Kuralar 

çekildikten sonra federasyon resmi hesabı tbbdf.gov adresinde ve @darttürkiye facebook sayfasından yayınlanacaktır. 

Özel Kurallar : 

 Müsabaka öncesi tüm kafileler ( maçın yapıldığı il dahil ) Gençlik Spor İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini hakemlere teslim etmiş olacaklar. 

Kafile listesi teslim etmeyen kafileler müsabaka salonuna alınmayacak ve sporcular müsabakalara katılamayacaktır. 

 İl Müdürlüğü onaylı kafile listesinde ismi olan vizeli 2. Kademe ve üstü antrenörler, eğer ilinde 2. Kademe antrenör yoksa 1. Kademe antrenör 

salona girebilecektir. Kafile listesinde ismi olmayan antrenörler, kulüp yöneticileri, müsabaka alanına giremeyecektir.  

 Sporcular lisanslarını yanında bulundurmak zorundadır. Hakemler ihtiyaç duyduğunda müsabakalara başlamadan önce lisans kontrolü 

yapabilirler. Lisansını ibraz etmeyen sporcu müsabakaya alınmaz. 

 Turnuvaya 2022–2023 sezonu vizeli Dart lisansına sahip olan sporcular katılabilecektir. 

 Sporcular; herhangi bir ülkenin bayrağı ve ismi olan forma ile müsabakalara katılamayacaktır. 

 Turnuvaya kayıt yaptıran sporcular geçerli mazeret beyan etmeleri ( vefat, hastalık vs. ) durumunda, ilgili turnuvada kart ( ceza ) uygulanmaz. 

Geçerli mazereti olmayıp müsabakalara katılmayan sporcu bir gün katılmazsa sarı kart, iki gün katılmazsa kırmızı karttan diskalifiye edilir. 2. 

Gün alacağı sarı kart bir sonraki ayakta geçerliliğini devam ettirir. Sarı kartı silinmez. Çift sarıdan kırmızı kart gören sporcu bir sonraki 

turnuvaya katılamazlar. ( Tüm sezon için geçerlidir). Sporcu cezasını tamamladıktan sonraki turnuvaya katılabilir. 

 Siyah renkli klasik kumaş pantolon veya siyah eşofman altı giyilecektir (ayrıca kadın sporcular için siyah en az diz altı etek). Tüm alt kıyafetler 

formata uygun siyah renk olacaktır. 

 Tayt, bermuda, kapri, şort, kot pantolon, keten ve kanvas kumaş, askılı tişört askılı elbise giyilmeyecektir. 

 Sporcular müsabaka sırasında kapalı ayakkabı giyebilir (terlik, açık ayakkabı ve sandalet giyemezler). 

 Minikler 301 Single Out 2 oyun; final 3 oyun alan, Yıldızlar müsabakaları 501 Master out 2 oyun alan; final 3 oyun alan, Gençler müsabakaları 

501 Double out 3 oyun alan; final 4 oyun alan, Kadınlar 501 Double out 3 oyun alan; final 4 oyun alan, Erkekler 501 Double out 4 oyun alan; 

final 5 oyun alan maçı kazanacaktır. 

 Bir üst turda yarışabilecek sporcular genel sıralamaya göre alınacak olup oynanan turnuvada alınan puanlar işlendikten sonra genel sıralama 

belirlenecektir. 

 Minikler ilk 8; Yıldızlarda ilk 16; Gençlerde ilk 16’de olanlar bir üst Kategoride müsabakalara katılabileceklerdir. 

 Sporcular sadece bir üst kategoride oynayabilirler. İki üst kategoride oynayamazlar.( sporcu bir üst kategoride sıralamaya girmiş olsa dahi iki 

üst kategoride oynayamaz).  

 2011-2012-2013-2014 Doğumlular Minikler Kategorisinde; 01.06.2008 ila 31.12.2010 arası Doğumlular Yıldızlar Kategorisinde; 01.06.2005 

ila 31.05.2008 arası Doğumlular Gençler Kategorisinde; 31.05.2005’den önce doğanlar Büyükler Kategorisinde yarışmalara katılacaktır. 

 Ustalar turnuvasına Minikler ilk 16; Yıldızlar ilk 16; Gençler ilk 16; Kadınlar ilk 16 ve Erkekler ilk 32 olanlar katılabilecektir.  

 Maçını kaybeden sporcu bir sonraki maçta Yazıcılık yapmakla yükümlüdür. Bu kurala uymayan sporcuların, bu ayakta aldığı puanları 

silinecek, oynamadıkları turnuva var ise bu turnuvadan men edilecektir. İlk tur maçları için ise bekleyen sporcular arasında veya fikstürün en 

altından itibaren Yazıcılar belirlenecektir. Yazıcıların hesap yapma becerisi olmalıdır. Hesap yapamayan sporcuların yerine Yazıcı önermeleri 

gerekmekte olup, aksi durumda maçların gidişatını engellediği gözlemlenen sporcuların cezalı duruma düştüğü için takip eden turnuvada 

yarışmasına izin verilmeyebilecektir. 

 Türkiye Dart Şampiyonası sıralama ayaklarında, sporculara alkol kontrolü uygulanacaktır. Yarışma başlangıcından bitimine kadar sporcular 

kontrole tabidir. İlk turdan itibaren gerekli görülen sporculara, çeyrek finalden itibaren ise tüm sporculara kontrol yapılabilecektir. Kontrolden 

imtina eden ve alkollü (0,50 promil ve üzeri) olduğu tespit edilen sporcular, turnuvadan ihraç edileceği gibi Yarışma Talimatına aykırı hareket 

ettiklerinden dolayı disiplin kuruluna da sevk edilecektir. 

 Turnuvada teknik neticelere itiraz için 500 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtiraz jürisi tarafından itirazı haklı görülenin ödediği ücreti iade 

edilecek, aksi halde ise federasyona gelir kaydedilecektir. . 

 Ödüller : 

 Turnuvada sporculara harcırah/yolluk ödenmeyecektir. Ödeme yapılmayan sporcu, antrenör veya idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin 

imkanları ile karşılanacaktır. 

 Turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir. Dereceye girmesine rağmen, geçerli bir mazereti nedeniyle organizasyon 

komitesinden izin almaksızın ödül törenine katılmayan sporcunun o ayakta elde ettiği tüm puanlar silinecek ve bu durumdaki sporcu bir sonraki 

turnuvaya kabul edilmeyecektir. 

 Diğer Hükümler : 

Bu talimat, Türkiye Dart Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Başkanlığı 

yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Dart Teknik Kurulu 

https://forms.gle/8D3aBYrCvfvAg5cr7

