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Federasyonumuzun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Raffa) 

Şampiyonası, 21 Ocak 1 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan Şehit Samet 

Cantürk Bocce Salonunda yapılacaktır. Şampiyonaya 2021-2022 sezonu vizeli sporcular 

katılabilecektir.   

 

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması  : 

 Şampiyonada tüm kategorilerde çiftler yarışmaları yapılacaktır.  

 21-22-23-24 Ocak 2022 tarihinde Genç Kadın-Erkek, 25-26-27-28 Ocak 2022 tarihinde 

Büyük Kadınlar ve 29-30-31 Ocak-1 Şubat 2022 tarihlerinde ise Büyük Erkekler müsabakaları 

yapılacaktır. Gençler kategorisinde 1 Ocak 2003 tarihinden sonra doğan sporcular 

yarışabilecektir.  

 Kura çekimi Genç kadınlar ve erkekler için 20 Ocak 2022 tarihinde saat 20:00’da, Büyük 

Kadınlar için 24 Ocak 2022 tarihinde saat 19:00 da; Büyük erkekler için ise 28 Ocak 2022 

tarihinde saat 19:00’da, yapılacaktır.  

 Yarışmalarda illere kota uygulanacaktır. İllerin her kategoride 2’şer sporcuyla yarışma hakkı 

olacaktır. İller bu kontenjanlarını mutlaka seçme yaparak belirleyeceklerdir. İl müdürlüğünden 

resmî yazı ile seçme sonucu bildirilmelidir. İl kontenjanı başka bir kontenjana aktarılamaz. 

 1. ve 2. Liglerde yer alan takımların 1. Ligde 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde 2. Ligde 20-23 

Ocak 2020 tarihlerinde yapılan müsabakalarda, Raffa oynayan sporcuları (erkek veya kadın) 

katılabilecektir. Ayrıca 2021-2022 sezonunda 1. Ligde mücadele edecek olan kulüplere 

bir kontenjan verilecektir. Bu kontenjanı kullanacak olan kulüp sporcusunun 24-26 

Aralık 2021 tarihlerinde oynanacak olan 1. Lig raffa etabı müsabakalarında en az 8 

maçta oynamış olması gerekmektedir. (Bu 1 kişilik kontenjanı Erkek, Kadın veya genç 

müsabakalarından birinde kullanabilir.)  

 30 Kasım 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Raffa Türkiye Şampiyonasında ilk 4 

takımda yer alan sporcular katılabilecektir. 

 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan Veteranlar raffa şampiyonasında ilk dört 

dereceyi elde eden sporcular katılabilecektir. 

 2019 Yılında yapılan Raffa Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında yarışan Milli 

sporcular katılabilecektir. 

 Sadece genç sporcular için 1. ve 2. Ligde yer alan her kulüp ligde oynasın veya 

oynamasın 1 genç erkek ve 1 genç kadın takımıyla katılabilecektir. 

 Takım oluşturan sporculardan sadece birisi formu dolduracaktır. Bir sporcunun ismi sadece bir 

takımda yazılabilir. Farklı takımlarda yazılan sporcuların isimlerinin bulunduğu takımlar 

silinecektir. 

 Şampiyonada İlk defa Raffa Altın Nokta müsabakaları yapılacaktır. Altın nokta 

müsabakalarına şampiyonaya katılan sporcular katılabilecektir. Altın nokta atışlarında 

hangi sisteme göre yarışılacağı katılımcı sayısına göre belirlenecektir.  

 Gençler kadın ve erkek ayrı yarışacaktır. 

 Genç sporcular isterlerse Gençler veya büyükler kategorisinden birini seçebileceklerdir.  

 İl listelerinin hazırlanmasından ve sisteme girilmesinden İl temsilcileri sorumludur. Kulüplerin 

kontenjanlarını ise kulüp yetkilileri girecektir.  

 

 Kayıtları yapan kişiler girmiş oldukları isimleri, kafile listesine eklenmesi için il 

temsilcisine teslim etmek zorundadır. Kafile listelerinde isimleri olmayan sporcular 

yarışmalara katılamazlar. 

 Aşağıda belirtilen linklerden kayıtlar en geç Genç Kadınlar ve Erkekler için 16 Ocak 2022, 

Büyük Kadınlar için 20 Ocak 2022, Büyük Erkekler için ise 23 Ocak 2022 tarihi saat 17:00’a 

kadar girmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
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 İl temsilcileri için müracaat linki  :   https://forms.gle/uEnEnDS2U9aBYa5C8  
 

 Kulüpler için müracaat linki  :   https://forms.gle/nrb1cpxUdqZkHnKW7   
 

 Genç Kadın sporcular için müracaat linki  :    https://forms.gle/XcRuQtaxXwPgXq57A     
 

 Genç Erkek sporcular için müracaat linki  :   https://forms.gle/ZGFC6V3jpwrvUG5o8    
 

 Erkek sporcular  için müracaat linki : https://forms.gle/ANfyJDGaDcAAZ3Pv5    
 

 Kadın sporcular  için müracaat linki :   https://forms.gle/KankGGMuPkjYrGYV9    
 

 

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

bulunmalıdır. (Toplantılara salgın sebebiyle 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 400 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı 

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

 Takımlar açılış törenine kafile listesindeki sporcularla katılmak zorundadır. 

 

Pandemi Tedbirleri       : 

 Müsabakalara katılacak tüm sporcuların Pandemi tedbirlerini almaları, Maske-Mesafe-

Temizlik kurallarına uymaları ve HES kodunu ilgili görevli-hakeme göstermesi 

gerekmektedir. HES kodu riskli çıkanlar müsabakalara alınmayacaktır. 

 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

 Şampiyonada sadece ilk 3 dereceyi (ortak üçüncü dahil) elde eden sporculara ödeme 

yapılacaktır. Antrenör ve idarecilere ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan sporcu, 

antrenör ve idarecilerin giderleri kendi il müdürlüklerinin veya kulüplerinin imkanları ile 

karşılanmalıdır. Faaliyetin yapıldığı ilden katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır.  
 Şampiyonada her kategoride ilk 3 dereceyi (ortak üçüncü dahil) 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.     

 

                       Faik KAPSIZ 

         Bocce Asbaşkanı  
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