
 

TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
2021/2022 YILI ÇELİK UÇ DART MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ 

3 HAZİRAN 2022 CUMA / ANKARA 

 YARIŞMA TALİMATI 
 

 

Federasyonumuzun 2021-2022 sezonu faaliyet programında bulunan Çelik Uçlu Dart Şampiyonaları için milli takım seçmeleri 03 Haziran 

2022 tarihinde Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Dart Salonunda yapılacaktır. 

 

Seçme Programı    : 

 Seçmeler Genç kız ve Genç erkekler cumartesi günü saat 10.00’da; Kadınlar ve Erkekler müsabakaları saat 12.00’da başlayacaktır.  

 Seçmeler, maç saatinde, salonda yapılacak toplantı sonrasında kayıt yaptıracak ve kuralar çekildikten sonra başlayacaktır. 

 Seçmelere Gençler kategorisinde 2021/2022 sıralama turları ve ustalar turnuvası sonucunda oluşan sıralamaya göre ilk 16 da olan sporcular 

katılabilecektir. Genç kızlar kategorisinde; Teknik kurulun sezon başı kararına göre, birinci olan sporcu en yakın rakibinin 240 puan dan fazla 

puan farkı olduğu için seçmelere katılmayıp milli takıma girmeye hak kazanmıştır. Buna göre genç kızlarda 1 (bir) Genç erkeklerden 4 ( dört ) 

kişi milli takıma seçilebilecektir. 

 Seçmelere Büyükler kategorisinde 2021/2022 sıralama turları ve ustalar turnuvası sonucunda oluşan sıralamaya göre Kadınlarda ilk 16 da 

olan sporcular, Erkeklerde ilk 32 de olan sporcular katılabilecektir. Federasyonumuz bütçe imkânları doğrultusunda Büyükler Avrupa 

Şampiyonasına sporcular kendi/sponsorluk imkânları ile katılım sağlanabilecek ve kendi/sponsorluk imkânları ile gitmeyi kabul edenler 

katılabilecektir.  Büyükler Avrupa Şampiyonasına Büyükler Kadın ve Erkek kategorilerinde 4 ( dört )’ er sporcu seçilecektir. 

 

Özel Kurallar : 

 Sporcular; herhangi bir ülkenin bayrağı ve ismi olan forma ile müsabakalara katılamayacaktır. 
 Siyah renkli kumaş pantolon veya siyah eşofman altı giyilecektir (isteyen kadın sporcular için en az diz altı siyah etek). Tüm alt kıyafetler 

formata uygun siyah renk olacaktır. 
 Tayt, bermuda, kapri, şort, dar pantolon, dar eşofman, kot pantolon, keten ve kanvas kumaş, askılı tişört askılı elbise giyilmeyecektir. 
 Sporcular müsabaka sırasında kapalı ayakkabı giyebilir (terlik, açık ayakkabı ve sandalet ) ile yarışmalara katılamazlar. 
 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, seçmelerden ihraç edileceği gibi 

Yarışma Talimatına aykırı hareket ettiklerinden dolayı disiplin kuruluna da sevk edilecektir. 

 Seçmelerde 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     : 

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

müdürlüklerinin imkanları ile karşılanacaktır.  

 

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 

                                                                                                                       


