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Federasyonumuz 2022 yılı faaliyet programında yer alan 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Raffa ile 

Volo basamak ve altın nokta müsabakalarında (kadın ve erkek) ülkemizi temsil etmek üzere Milli Takım 

seçmeleri, Volo için 11-12 Haziran 2022, Raffa için ise 10–11-12 Haziran 2022 tarihlerinde, Ankara 

Kahramankazan’da yapılacaktır. 

 
Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları 

 

Raffa 

• 2019-2020 sezonunda yapılan Türkiye Raffa Şampiyonasında büyükler kategorisinde takımlarda ilk 4 

sırada yer alan kadın ve erkek sporcular 2021-2022 sezonunda yapılan resmi raffa müsabakalarında 

oynamış olmak şartı ile seçmelere katılabileceklerdir. 

• 2021-2022 sezonunda yapılan Türkiye Raffa Şampiyonasında büyükler kategorisinde takımlarda ve altın 

noktada ilk 4 dereceyi elde eden kadın ve erkek sporcular seçmeye katılabilecektir. 

 
Volo Basamak 

▪ 2021-2022 sezonunda Türkiye Volo Şampiyonasında, kadın ve erkek kategorilerinde basmakta 

ilk 8, röle ve röle mix müsabakalarında ilk 4 dereceyi elde eden sporcular ile 2021 yılında Dünya 

Şampiyonalarında basmak, röle ve röle mix müsabakalarında ülkemizi temsil eden sporcular 

basamak seçmelerine katılabilecektir. 

▪ 2021-2022 sezonunda Türkiye Volo Şampiyonasında genç kızlar basamakta 25, genç erkekler 

basamakta ise 30 ve daha fazla vuruş yapan sporcular basamak seçmesine katılabilecektir. 

 
Volo Altın Nokta 

▪ 2021-2022 sezonunda Türkiye Volo Şampiyonasında, kadın ve erkek kategorilerinde altın nokta 

müsabakalarında ilk 8 dereceyi elde eden sporcular ile 2021 yılında Dünya Şampiyonalarında 

altın nokta müsabakalarında ülkemizi temsil eden sporcular altın nokta seçmelerine 

katılabilecektir. 

▪ 2021-2022 sezonunda Türkiye Volo Şampiyonasında genç kızlar ve genç erkekler altın nokta 

müsabakalarında ilk 4 dereceyi elde eden sporcular altın nokta seçmesine katılabilecektir. 

 

Genel Açıklamalar 

▪ Gençler, Kadınlar ve Erkekler Volo disiplininde bir sporcu hem altın nokta hem de basamakta seçmeye 

girme hakkına sahipse, her iki disiplinde de seçmeye katılabilecektir. 

▪ 2022 Akdeniz oyunlarında Ülkemizi temsil edecek Sporcular, hak ettikleri kategoride olmak şartıyla 

İslami Dayanışma Oyunları seçmelerine katılabileceklerdir 

▪ Volo disiplininde seçmeler ferdi Raffa disiplininde ise hem ferdi hemde 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. 

▪ Bir sporcu hem Raffa hem de Volo disiplininde seçmeye katılamaz ikisinden birini tercih etmek 

durumundadır. 

▪ Raffada çiftler takımı yukarıda belirtilen derece ve şartları taşıyan sporcular arasından oluşturulmalıdır. 

Genel Kurallar: 

▪ Seçmelere katılacak olan sporcuların aşağıda belirtilen linklerden 6 Haziran 2022 günü saat 17:00’ a 

kadar müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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▪ Müsabakaların teknik toplantıları 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 08:30’da yapılacaktır. Toplantıda 

bütün sporcular hazır bulunmalıdır. Toplantıda bizzat bulunmayan sporcular kura listesine 

alınmayacaktır. 

▪ Maçların hangi sisteme göre oynanacağı 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 antrenörler görev almayacak ve seçmelerin yapıldığı alanda bulunmayacaklardır. Ayrıca 

sporcular üzerinde Türkiye yazan veya başka bir ülkenin adı veya bayrağı logosu bulunan formalarla 

yarışamayacaktır. 

 
Müracaat Linkleri 

▪ Raffa Kadınlar için müracaat linki  : https://forms.gle/Uzysji6ZJrWfxU976 
 

▪ Raffa Erkekler için müracaat linki : https://forms.gle/LDTFTkKxppzX1aQm6 
 

▪ Volo Erkek için müracaat linki : https://forms.gle/894mgwrW2TLqqQ9q8 
 

▪ Volo Kadınlar için müracaat linki : https://forms.gle/frFGxfUx9gGpKCDR9 

 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller : 

▪ Seçmede sporculara ve antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm 

sporcu/antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır. 
 

Diğer Hükümler : 

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 
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Bocce Teknik Kurulu 

https://forms.gle/Uzysji6ZJrWfxU976
https://forms.gle/LDTFTkKxppzX1aQm6
https://forms.gle/894mgwrW2TLqqQ9q8
https://forms.gle/frFGxfUx9gGpKCDR9

