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Federasyonumuzun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Raffa) 

büyükler (Erkek-Kadın) Şampiyonası, 25-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce 

Salonunda yapılacaktır. Şampiyonaya belirlenen kriterlere sahip 2022-2023 sezonu vizeli sporcular 

katılabilecektir.   

 

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması  : 

▪ 25-30 Ocak 2023 tarihinde büyük kadınlar ve büyük erkekler müsabakaları yapılacaktır.  

▪ Şampiyonada tüm kategorilerde (büyük kadın-büyük erkek) tekler ve çiftler yarışmaları 

yapılacaktır. Sporcular sadece bir kategoride müsabakalara katılabilecektir. Çiftlere katılan 

sporcu teklerde, teklere katılan sporcu ise çiftlerde yarışamayacaktır.  

▪ Şampiyonada ayrıca raffa altın nokta müsabakaları yapılacaktır. Altın nokta müsabakalarına 

şampiyonaya katılan sporcular katılabilecektir. Türkiye Şampiyonasına katılım hakkına sahip 

sporcular isterlerse sadece altın noktada yarışabilirler. 

▪ Kadın ve Erkekler ayrı ayrı yarışacaktır. 

▪ Genç sporcular; isterlerse gençler veya büyükler kategorisinden birini seçebilecektir. (İllerden 

gelen sporcuların, illerinde bu kategoride seçmelere katılmış olması gerekir.) 

▪ Kura çekimi büyük kadınlar ve büyük erkekler için 25 Ocak 2023 tarihinde saat 09:00 da 

yapılacaktır.  

▪ Yarışmalarda illere kota uygulanacaktır. İllerin büyük kadın-büyük erkek kategorilerinde birer 

çift takım ve birer de tek sporcuyla yarışma hakkı olacaktır. İller, seçmelerini Türkiye 

şampiyonasındaki formata göre yapacaklardır. Çiftler seçmesinden Türkiye şampiyonasına 

katılmayı elde eden sporcular sadece çiftler müsabakasında yarışabilir. Tekler seçmesinden 

Türkiye Şampiyonasına katılmayı elde eden sporcular ise tekler müsabakasında 

oynayabilecekleri gibi, isterlerse başka illerden seçmeyi kazanan teklerle veya 1. 2. Ligden 

Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak eden takımlardan sporcularla takım kurabilirler. (Bir 

sporcu ya teklerde ya da çiftlerde oynayabilir.) İl temsilcileri, il müdürlüğünden resmî yazı ile 

seçme sonucunu bildirmelidir. İl kontenjanı başka bir kontenjana ve başka bir ile aktarılamaz. 

▪ 1. ve 2. liglerde yer alan takımların, 1. ligde 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak olan 

müsabakaların en az üçte birinde (5 maç) oynayan sporcular ile 2. Ligde 14-17 Kasım 2022 

tarihlerinde yapılan müsabakalarda, raffa oynayan sporcuları (genç erkek-genç kadın, büyük 

erkek ve büyük kadın) katılabilecektir.  

▪ 29 Ocak- 1 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Raffa Şampiyonasında genç erkek-genç 

kadın, büyük erkek büyük kadın geleneksel ve altın nokta müsabakalarında ilk dört dereceyi 

elde eden sporcular ile en son yapılan veteranlar Türkiye şampiyonasında ilk dört dereceyi elde 

eden sporcular şampiyonaya katılabilir. 

▪ 2022 Yılında yapılan Raffa Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Akdeniz oyunları ve İslami 

dayanışma oyunlarında Raffa oynayan Milli takım sporcuları şampiyonaya katılabilecektir. 

▪ Katılımcı listeleri açıklandıktan sonra değişikliğe izin verilmeyecektir. Bu nedenle müracaat 

formu sporculardan sadece biri doldurmalıdır. Bir sporcunun farklı kişilerle eşleşmesi halinde 

ilk eşleşme dikkate alınacak diğer eşleşme silinecektir.  Ancak çiftlere katılan sporcunun takım 

arkadaşının şampiyonaya katılmaması halinde diğer sporcunun teklerde yarışmasına izin 

verilecektir. 

▪ Farklı il ve kulüp sporcuları birlikte takım oluşturabileceklerdir.  

▪ İl listelerinin hazırlanmasından ve sisteme girilmesinden İl temsilcileri sorumludur. İl 

temsilcileri sadece seçme sonuçlarını ve çiftler seçmesinden Türkiye şampiyonasına katılacak 

takımları sisteme girecektir. İllerden tekler seçmesini kazanan sporcular listeleri kendileri 

dolduracaktır.  
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▪ Sporcular müsabakaya kendi toplarıyla katılacaklardır. Topları olmayan sporcular yarışmaya 

katılamaz. 

▪ Müsabakalarda sporcuların herhangi bir ülkenin ismi yazan, bayrağı bulunan formayla 

yarışmalarına izin verilmeyecektir. 

▪ Şampiyonaya katılan tüm sporcular vizeli lisanslarını yanlarında bulundurmak ve müsabaka 

başlamadan önce hakeme göstermek zorundadır.  

▪ Kayıtları yapan kişiler müracaatlarını, kafile listesine eklenmesi için il temsilcisine teslim 

etmek zorundadır. Kafile listelerinde yer almayan sporcular Türkiye şampiyonasına katılamaz. 

▪ Aşağıda belirtilen linklerden kayıtların en geç 13 Ocak 2023 tarihi saat 17:00’a kadar girilmesi 

gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

 

 

▪ İl temsilcileri için müracaat linki :  https://forms.gle/FvsToWNyTn8XJ2D1A  

 

▪ Çift takımlar müracaat linki :  https://forms.gle/dtXhkPSnLdHA1Wie8    

 

▪ Tekler müracaat linki  : https://forms.gle/kZrrEUD6qb5D5zaV8   

 

▪ Altın Nokta müracaat linki : https://forms.gle/GYcovqKUGPXzvpDcA  

 

▪ Kafile yöneticileri; il müdürlüğü onaylı kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır 

bulunmalıdır. (Toplantılara sadece bir yönetici katılacaktır.) Toplantıda kayıt işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından kura çekilecektir. Kafile listelerinde yer almayan isimler 

kesinlikle ilave edilmeyecektir.   

 

Kurallar       : 

▪ Müsabakaların formatı ve diğer teknik konular Teknik Toplantıda belirlenecektir.  

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

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

 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

▪ Şampiyonaya katılan sporcu, antrenör ve idarecilere ödeme yapılmayacaktır. Sporcu, antrenör 

ve idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin veya kulüplerinin imkanları ile karşılanacaktır.  

▪ Şampiyonada her kategoride ilk 3 dereceyi (3.4. lük müsabakası oynanmayacaktır.) elde eden 

sporculara madalya verilecektir. 

 

Diğer Hükümler      : 

▪ Bu talimat, Türkiye Bocce Raffa Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. 

Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. Bilgilerinizi ve gereğini rica 

ederim.     

 

            TBBDF                  

 Bocce Teknik Kurulu  
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