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Federasyonumuzun desteği ile düzenlenecek olan 1. Türkiye Huzurevleri Bocce Şampiyonası,  

9-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya Belek Belconti Otel Bocce Sahalarında yapılacaktır.     

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması : 

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 8 Nisan 2016 Cuma günü saat 18:00’da yapılacak; 

müsabakalar ise 9 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan Açılış Törenini 

müteakiben başlayacaktır. Bütün müsabakalar TBBDF hakemleri tarafından yönetilecektir.   

Kurallar      : 

 Şampiyonada takım müsabakaları oynanacaktır. Takımlar 3 asıl + 2 yedek olmak üzere toplam 

5 oyuncudan oluşacaktır. Yedek oyuncuların her ikisinin de oyuncu değişikliği hakkı vardır. 

Oyuncuların müsabaka boyunca sınırsız değişiklik hakkı vardır, ancak bir el bitmeden oyuncu 

değiştirilmeyecektir. El bitiminde 2 oyuncu birden değiştirilmesi de mümkündür.  

 Şampiyonanın formatı ile ilgili tüm teknik bilgiler Teknik Toplantıda belirlenecektir.  

 Müsabakalar Petank topu ile oynanacaktır. Sahalarda toplar hazır olacak ve oyuncular 

sahalarda bulunan topları kullanacaktır. Oyuncuların kendi topları ile oynamaları yasaktır. Her 

oyuncu 2 top kullanacak ve takımların toplam 6 topları bulunacaktır. Aynı oyuncu 2’den fazla 

top kullanırsa son kullandığı top iptal edilecektir. Ancak bu durum fark edilmeden rakip takım 

topunu kullanırsa kullanılan fazla top geçerli sayılacaktır.  
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 Saha ölçüleri; saha 18 metre uzunluğunda; 4 metre genişliğindedir. Kenarlar 20-25 cm 

yüksekliğinde tahta ile çevrilidir. Dip tahtadan A çizgisi arası mesafe 3 metre; A – B arası 2 

metre; B – C arası ise 4,25 metredir. Sahanın diğer yarısında da mesafeler aynıdır.  

 Müsabaka başlarken misket, hakem tarafından karşı taraftaki B çizgisinin tam ortasına 

konulur.  Kuraya göre ilk sırada bulunan takım ilk topunu oynar. Bundan sonra rakip takım ilk 

topunu oynar. Devamında ise hangi takım daha yakınsa diğer takım oynayarak oyun devam 

eder. Tüm toplar kullanılıncaya kadar o el devam eder. El bitiminde miskete en yakın takım, 

rakibin miskete en yakın topundan daha yakın kaç topu varsa o kadar sayı kazanır. El 

tamamlanınca oyun karşı taraftan oynanmaya başlanır. Misketi sayı kazanan takım kullanır. 

Misket atışının geçerli olması için misket sahanın karşı tarafındaki C çizgisi ile A çizgisi 

arasında kalmalıdır.  Misket atışında kenar tahtalara çarparsa çıkmış sayılır ve geçersiz olur. 

İkinci kez misketi rakip takım atar. Rakibin atışı da geçersiz olursa, hakem misketi B 

çizgisinin ortasına koyar. Misketi hangi takım kullanırsa kullansın, ilk topu sayı alan takım 

kullanır.  

 Oyunculardan sadece topu kullanacak olan A çizgisine gelir, diğer oyuncular ise saha 

arkasında oturarak bekler (oturmak zorunlu değil ama serbesttir). Topu biten oyuncular 

sahanın arkasında oturarak beklemeye devam eder. Tüm toplar kullanılıp el tamamlanınca tüm 

oyuncular sahanın karşı tarafına ve saha arkasına geçer.   
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 Oyuncular yaklaşma ve vurma atışlarını A çizgisinden yapar. Atış yaparken ayak bütünüyle 

çizgiyi geçmemek koşuluyla çizgiye basmak serbesttir.  

 Yaklaşma atışları sırasında kenar tahtalara topun çarpması serbesttir. Kenar veya arka tahtaya 

temas eden toplar oyunda kabul edilir.  Yaklaşma atışı sırasında topların birbirine çarpması, 

topları veya misketi sürüklemesi serbesttir.  

 Vurma atışlarında da kenar ve arka tahtalara çarpma serbesttir. Ancak vurma (veya yaklaşma) 

atışlarında top B çizgisinden ileride yere temas ederse geçersiz olur. Dolayısıyla topun 

havadan atılması yasaktır.  

 Müsabakalar 45 dakika ve ilave bir el olarak oynanacaktır. İlave elden sonra eşitlik olursa, 

ikinci bir ilave el ile eşitlik bozulacaktır. Ancak süre dolmadan takımlardan bir tanesi 12 

sayıya ulaşırsa müsabaka tamamlanacaktır.  

 

Ödüller   : 

 Şampiyonada dereceye giren kulüplere kupa, oyuncularına ve antrenörlerine ise madalya 

verilecektir. 

 

Diğer Hükümler  : 

Bu talimat, Türkiye Huzurevleri Bocce Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları 

kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda karar almak yetkisi TBBDF tarafından 

görevlendirilen başhakeme aittir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN 

          Başkan Vekili  


