
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
BOCCE (RAFFA VE VOLO) SEÇME TALİMATI 

 

Federasyonumuz 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kadınlar ve Erkekler Raffa Dünya 

Şampiyonası ile Erkekler Volo Dünya Şampiyonası için Milli Takım Seçmeleri, 29-30-31 Ağustos 01 Eylül  

2022 tarihlerinde, Ankara Kahramankazan’da yapılacaktır.  

Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları : 

VOLO ERKEKLER 

Volo Geleneksel: 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Geleneksel 

çiftlerde ilk 8 (Sekiz) dereceyi elde eden Erkek sporcular ile 2021-2022 sezonunda Bocce birinci 

liginde Volo geleneksel müsabakalarda ilk üç sırada yer alan takımların ligde volo geleneksel 

oynayan sporcularından bir erkek sporcu seçmelere katılabilecektir. Hangi sporcusunun 

seçmelere gideceğine kulüp karar verecektir.  

2021 yılında Büyükler Dünya Şampiyonasında Volo Erkek Geleneksel oyunlarda yer alan Milli 

Takım sporcuları seçmeye katılabilecektir. 

Seçmeler Kombine disiplininde yapılacaktır.  

 

▪ Volo Basamak: 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Büyükler basamakta ilk 

Dört (4) dereceyi elde eden erkek sporcular, 2021-2022 sezonunda Bocce birinci liginde Volo 

Erkekler basamak müsabakalarında ilk üç sırada yer alan takımların ligde volo basamak 

oynayan ve en yüksek skoru kaydeden erkek sporcusu ile 2021 yılında Büyükler Erkekler Dünya 

Volo basamak ve röle oyunlarında yer alan Milli Takım sporcuları kampa davet edilecek ve 

performanslarına göre değerlendirilecektir. Kamp tarihi daha sonra belirlenecektir. 

 

▪ Volo Altın Nokta: 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Büyük Erkekler Altın 

Noktada ilk Dört (4) dereceyi elde eden sporcular, 2021-2022 sezonunda Bocce birinci liginde Volo 

Erkekler Altın nokta müsabakalarında ilk üç sırada yer alan takımların ligde volo Altın 

nokta oynayan ve en yüksek skoru kaydeden erkek sporcusu kampa davet edilecek ve 

performanslarına göre değerlendirileceklerdir. Kamp tarihi daha sonra belirlenecektir. 

▪ Volo müracaat linki: https://forms.gle/4GagYQmDc4hLYGzcA  

 

Raffa 

▪ 25 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında yapılan Raffa Türkiye Şampiyonasında Büyük Kadınlar ve 

Büyük Erkekler çiftler kategorilerinde ve Altın Nokta müsabakalarında, ilk 8 de yer alan sporcular 

ile 2021-2022 sezonunda Bocce birinci liginde Raffa etabında ilk üç sırada yer alan takımların 

ligde Raffa oynayan sporcularından bir erkek ve bir kadın sporcu seçmelere katılabilecektir. 

Hangi sporcusunun seçmelere gideceğine kulüp karar verecektir.  

Raffa seçmesi hem ferdi hem de çiftler seçmesi şeklinde yapılacaktır. Raffa disiplininde sporcular 

belirtilen dereceleri elde eden sporcularla eşleşebileceği gibi isterse ferdi olarak da seçmeye 

katılabilecektir. Çiftlerde seçmeye katılmak isteyenler ferdi olarak seçmeye katılamazlar, ferdi 

olarak seçmeye katılanlar da çiftlerde seçmeye katılamazlar. Eşleşmeleri sporcular kendileri 

yapacak ve çiftler takımını oluşturup müracaat edeceklerdir. Seçmeler sonunda sıralama 

belirlenecek ve daha sonra yapılacak kampta milli takım belirlenecektir. 

Raffa Kadınlar müracaat linki:   https://forms.gle/CDbUnEc62vskqyyc6   

Raffa Erkekler müracaat linki:  https://forms.gle/g7bjbT3cZBGtkcy66  
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GENEL HUSUSLAR: 

▪ Seçmelere katılacak olan sporcuların 22 Ağustos 2022 saat 17:30 a kadar belirtilen linklerden 

müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 

▪ 2022 Akdeniz Oyunlarında Raffada madalya alan sporcular kampa katılacaklardır.  

▪ 5. İslam oyunlarında raffa ve volo disiplinlerinde ülkemizi temsil eden Milli sporcular seçmelere 

katılabileceklerdir. 

▪ Seçmelere katılacak olan sporcular Raffa veya volo disiplinlerinden birini seçmek zorundadır. Her 

iki disiplinde de seçmelere katılamaz.  

▪ Volo disiplininde atış oyunları ve yer oyunlarında seçmeye girme hakkı olan sporcu sadece birini 

seçmek zorundadır her iki disiplinde de seçmeye giremez.  

▪ Müsabakaların teknik toplantıları Raffa disiplini için 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20:00 da, 

Volo disiplini için 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:30 da   Kazan Bocce tesisinde yapılacaktır. 

Toplantıda kendisi veya temsilcisi bulunmayan sporcular kura listesine alınmayacaktır. 

▪ Raffa müsabakaları 29 Ağustos 2022 tarihinde sabah başlayacak, volo müsabakaları ise 30 Ağustos 

2022 tarihinde 08:00 da başlayacaktır. 

▪ Maçların hangi sisteme göre oynanacağı, eleme/sıralama usulleri ve diğer teknik detaylar 

toplantıda belirlenecektir. 

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

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

▪ Seçmelerde teknik kurul üyeleri görev almayacaktır. Sporcunun resmi antrenörü olması şartıyla 

teknik kurulu üyesi dahil antrenörler görev yapabilecektir. 

▪ Sporcular üzerinde Türk bayrağı bulunan ve Türkiye yazan formalarla yarışamayacaktır. 

▪ Volo disiplininde sporcular kendi top, kumpas ve misketleriyle seçmelere katılacaklardır. 

▪ Raffa disiplininde sporcular kendi toplarıyla seçmelere katılacaklardır.  

▪ Seçmelerde fikstür çekildikten sonra müsabakalara gelmeyen veya müsabakalarını tamamlamayan 

sporcular disiplin kuruluna sevk edilecektir. 

 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller : 

Seçmede sporculara ve antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm sporcuların 

ve antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır. İl müdürlüğü 

imkanıyla gelen sporcularının kafile listelerini getirmeleri gerekmektedir. 

 

Diğer Hükümler : 

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

TBBDF 

BOCCE TEKNİK KURULU 


