TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
TÜRKİYE BOCCE (VOLO) ŞAMPİYONASI
MÜSABAKA TALİMATI
Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Volo) Şampiyonası
(küçükler, yıldızlar, gençler, büyük kadınlar ve büyük erkekler) 23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara
Kahramankazan’da yapılacaktır. Şampiyonaya 2021-2022 sezonu vizeli sporcular katılabilecektir.
Küçükler, yıldızlar (kadın-erkek) ve gençler (kadın-erkek) müsabakaları 23-24-25 Mayıs 2022,
büyük kadınlar ve büyük erkekler müsabakaları ise 26-27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
yapılacaktır.
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması
:
 Yıldızlar ve gençlerin teknik toplantısı ve kura çekimi 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 21:00’da
yapılacak; müsabakalar, 23 Mayıs Pazartesi günü başlayacaktır.
 Büyük kadın ve erkek müsabakalarının teknik toplantısı ve kura çekimi, 25 Mayıs 2022
Çarşamba günü saat 17:00’da yapılacak, müsabakalar 26 Mayıs Perşembe günü başlayacaktır.
 Sporcuları temsilen kafile yöneticileri ve/veya yetkili bir kişi; İl müdürlüğü veya Valilik onaylı
kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmak zorundadır. Sporcular toplantıya
katılmayacaklardır. Temsilcisi toplantıda yer almayan sporcular kuraya dâhil edilmeyecektir! 
İl müdürlüğü veya Valilik onaylı kafile listesinde ismi olmayan sporcular müsabakalarda yer
alamayacaktır. Yapılacak kontrollerden sonra kura çekimine geçilecektir. 
Kurallar
:
ŞAMPİYONADA ŞU KATEGORİLER YER ALACAKTIR:
 Yıldızlar; Yıldızlar kategorisinde, Gençler; gençler kategorisinde, kadınlar; kadınlar
kategorisinde ve erkekler de erkekler kategorisinde yarışacaktır. Gençler basamak ve altın noktada
ilk 4 dereceyi elde eden sporcular, büyükler röle veya röle miks müsabakalarına katılabilecektir. 

 2010-2011-2012 tarihlerinde doğan sporcular küçükler kategorisinde yarışacak olup sadece
basamak müsabakalarına katılacaklardır. Küçüklerin müsabaka kuralları federasyon sayfasında
yer almaktadır. http://www.tbbdf.gov.tr/kucukler-volo-basamak-oyun-kurallari 

Küçükler için Müracaat Linki : https://forms.gle/TW4LtyCi6R2CdjMZ7 

 2007-2008-2009 tarihlerinde doğan sporcular yıldızlar kategorisinde yarışacaklardır. Yıldız
sporcular Basamak (sadece 1. hedef), Açık Röle (1-2. hedeflere) ve altın nokta (14 yaş ve
kadınlar hedeflerine) oyunlarını oynayacaklardır. Yıldız sporcular altın nokta hariç kadın ve
erkek ayrı yarışacaklardır. (Yıldız sporcular bu kategorilerden en fazla 2 kategoride yarışabilir.)

Yıldızlar için Müracaat Linki : https://forms.gle/x1og8DETdaD3HzoV8


2004-2005-2006 tarihlerinde doğan sporcular gençler kategorisinde genç kadın ve genç erkek
olarak mücadele edeceklerdir. Gençler ise aşağıdaki oyunlarda yarışmalara katılacaklardır.
1-Geleneksel çiftler, 2- Basamak 3- Altın Nokta
(Genç sporcular bu kategorilerden en fazla 2 kategoride yarışabilir.)
Not: Basamak ve altın noktada ilk 4 dereceyi elde eden sporcular büyükler kategorisindeki
röle/röle miks müsabakalarından birine daha katılabileceklerdir.

Gençler için müracaat linki:
https://forms.gle/ybfhYUtxfs1AdLkq7
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2003 ve daha önce doğan sporcular ise büyükler (erkek-kadın) kategorisinde aşağıdaki
disiplinlerde yarışacaklardır.
1- Geleneksel Çiftler, 2- Basamak, 3- Röle, 4-Röle miks, 5- Altın Nokta,
(Büyük kadın ve büyük erkek sporcular bu kategorilerden en fazla 3 kategoride yarışabilir.)
Erkekler için müracaat linki:

https://forms.gle/KKsYrqeRC893ZxMB7 

Kadınlar için müracaat linki:

https://forms.gle/NpWTqpDiv383JHV18



Röle mix için müracaat linki:

https://forms.gle/st9upoVYUuseDwEX8



Eşli oyunlarda sporcular farklı kulüp sporcusuyla eşleşebilecektir. Eşleşme yapan takımların
sadece birisi ilgili linke takımı yazacaktır. Eşleşme yapılmış olsa dahi her sporcu kendi ilinin
kafile listesine yazılacaktır



Takımların formaları aynı renk olacaktır. Herhangi bir ülkenin bayrağını taşıyan (milli) forma
giyilemez. 







Şampiyonaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sporcular katılamaz.
Geleneksel çiftler için müsabaka süresi müracaatlara göre belirlenecektir. 
Geleneksel çiftler müsabakalarında takımlar 1 yedek sporcu yazabileceklerdir.
Takımlarda her sporcu 3’er topla oynayacaktır.
Geleneksel müsabakaları, katılım sayısına göre hangi sistemde (volo, lig veya İsviçre
sistemi) oynanacağı daha sonra açıklanacaktır.
Birinci tur basamak müsabakalarında genç kadınlarda 10, genç erkek ve büyük kadınlarda 15,
büyük erkeklerde 20; büyük kadın ve büyük erkek röle/röle miks müsabakalarında 20’nin
altında vuran sporcular elenecektir.
Volo topu olmayan sporcular kesinlikle müsabakalara katılamayacak ve diskalifiye edilecektir.
Sporcular kendi topları, misketleri ve kumpasları ile müsabakalara katılacaklardır.













Yukarıdaki linklerde bulunana formlar (BÜYÜK HARFLERLE) doldurularak en geç
17 Mayıs 2022 tarihi saat 17:30 a kadar, gönderilecektir. Bu tarih ve saatten sonraki
müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 18 Mayıs tarihinde listeler, sisteme kayıt oldukları
halde isimleri görülmeyen sporcuların düzeltilmesi için kontrol amaçlı olarak yayınlanacak,
yeni kayıt eklenmeyecektir.
Form yeterli olmaması durumunda, yeni bir form düzenlenerek gönderilmelidir.
Teknik kuralların detayları 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
:
 Şampiyonada sadece geleneksel çiftler, röle, röle mix, basamak, altın nokta, müsabakalarında
şampiyon olan sporculara harcırah ve yolluk ödenecektir.
 Müsabakanın yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm
sporcu/antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.
 Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların illerinden otobüs rayiç belgesi almaları gerekmektedir.
Aksi halde ödemeler federasyonda bulunan rayice göre yapılacaktır.
 Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
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Diğer Hükümler
:
Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
TBBDF
Bocce Teknik Kurulu

