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Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’na bağlı Bowling Spor Branşında, 

2017 SÜPER LİG VE 1.LİG TÜRKİYE KUPASI 11-12-13 MART 2017 tarihinde 

Rollhouse Bilkent Bowling Salonu – Ankara’da  düzenlenecektir. 

  

 Bu müsabakaya ait Teknik Talimat aşağıda olup, gerekli duyurunun yapılmasını 

rica ederim. 
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Sporları Federasyonu  

Bowling Turnuva Duyurusu 

TURNUVA ADI:  TBBDF SÜPER LİG VE 1.LİG TÜRKİYE KUPASI 

TARİH: 11-12-13 Mart 2017 Cumartesi, Pazar, Pazartesi 

YER: Ankara - Rollhouse Bilkent Bowling Salonu 

ADRES - TEL: 
Ankuva AVM. Zemin Kat no:1 Bilkent/ Ankara  

Tel: 0312 266 1240 

Faks: 0312 266 1290 

 

WEB/E-Mail: info@rollhouse.com 

TURNUVA KOMİTESİ: 
Turnuva Koordinatörü: Serdar ARSLAN 

Teknik Komite Temsilcisi: Recep ÇINAR 

KATILMA ŞARTLARI 

- Türkiye Süper Lig Türkiye Kupası; Türkiye Süper liginin lig sonu sıralaması 

sonuçlarına göre, turnuvaya katılım için gerekli olan oyun sayısını tamamlamış (18 

oyun) erkeklerde ilk 24, kadınlarda ilk 12 sporcu, Türkiye Süper Lig Türkiye Kupası’na 

katılmaya hak kazanacaktır.  

- Türkiye 1.Lig Türkiye Kupası; Türkiye 1.liginin lig sonu sıralaması sonuçlarına göre, 

turnuvaya katılım için gerekli olan oyun sayısını tamamlamış (18 oyun) erkeklerde ilk 

24, kadınlarda ilk 8 sporcu Türkiye 1.Lig Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazanacaktır. 

- Sporcular Turnuvaya 2017 yılı vizeleri olmak şartıyla Ferdi veya Kulüp lisansları ile 

katılabilirler. 

- Turnuvada 2016 Bowling Genel Oyun Kuralları ve 2017 Ferdi Bowling Ligi Kuralları 

geçerlidir. 

- Turnuvada görev yapacak antrenörler, kimler için antrenörlük yapacaklarını, 

08.03.2017 tarihine kadar, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna 

(faks: 312-310 60 50 / e-mail: sarslan64@yahoo.com.tr) bildireceklerdir. 

Bildirmeyen Antrenörler; Antrenörlerimiz için ayrılan bölgeye giremezler. 

- Reglamanda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Türkiye Bocce Bowling ve 

Dart Federasyonu Teknik Komitesine aittir. 

- Turnuvaya katılmaya hak kazanan sporcular, katılıp katılmayacaklarını en geç ilk 

bildirim tarihi olan 06.03.2017 tarihine kadar Türkiye Bocce Bowling ve Dart 

Federasyonuna faks: 0312-310 6050 / e-mail: sarslan64@yahoo.com.tr ve 

rcbowling@gmail.com ) bildirmeleri gerekmektedir. İlk bildirim tarihinden sonra 

katılamayacak sporcuların yerine sıralamaya göre alttan sporcu çağrılacaktır. İkinci 

bildirim tarihi 09.03.2017 dır. İlk bildirim tarihinde katılmayı hak eden sporcular, ilk 

bildirim tarihinde bildirimde bulunmazlarsa haklarını kaybedeceklerdir. İkinci bildirim 

sonrası katılım listesi eksik olsa dahi alttan sporcu çağrılmayacaktır. 

- Başlangıçta turnuvaya katılacağını belirten sporculardan gelemeyecek olanların 

Federasyona, sarslan64@yahoo.com.tr ve rcbowling@gmail.com  adresine 

yazılı/E-mail olarak bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde sporcular 

federasyonca cezai işleme tabii tutulacak ve bir sonraki Resmi Turnuvaya hak etseler 

dahi katılamayacaklardır. 

mailto:sarslan64@yahoo.com.tr
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mailto:rcbowling@gmail.com
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mailto:rcbowling@gmail.com


Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 

 
 

 3 

TURNUVA FORMATI 

ELEMELER 

- Turnuvaya katılan Süper Lig ve 1.Ligin Erkek sporcuları 6+6 toplam 12 oyun oynayarak 

pin toplamlarına göre 12 ye düşecek, ilk 12 ye kalan sporcular 4 oyun daha oynayarak 

(16 oyundaki pin toplamlarına göre) 8’e düşecektir. Kadınlar ise 6+6 oynayarak (12 

oyundaki pin toplamlarına göre) 8’e düşecektir. Her turdan önce sporcular toplam 10 

dakika ısınma atışı yapacaklardır. 

FİNALLER 

ÇEYREK FİNAL: 

Çeyrek finalde ilk sekize kalan Süper Lig ve 1.Ligin Erkek ve Kadın sporcuları 4 er oyun 

daha oynayarak Kadın sporcular 16 oyun toplamına göre ve Erkek sporcular 20 oyun 

toplamına göre ilk dört sırayı alan sporcular Step ladder finale yükselirler.  

Erkek -Kadın kategorilerinde oynanan Çeyrek Final karşılaşmaları sonunda elenen dört 

sporcu pin toplamlarına göre 5.lik ten 8.liğe sıralanacaktır.  

 
STEP LADDER ( MERDİVEN ) FİNAL 

İlk 4 e giren oyuncular Step ladder ( MERDİVEN ) Formatı ile oynayacaktır.  4. Sıradaki sporcu 
3. Sıradaki sporcu ile bir oyunluk 1 maç oynayacak, kazanan sporcu 2. sporcu ile bir oyunluk 
1 maç oynayacak kazanan sporcu ile 1. Sıradaki sporcu 1 oyunluk şampiyonluk maçı 
yapacaktır. 

Maçlar sonunda sporcular 1. -  2. – 3.  ve 4.  olarak sıralanacaktır. 

 

 

Eşitlik: 

Final maçlarında eşitlik olma durumunda eşitliğin bozulması için altın atış kuralı 

uygulanacaktır. Sporcular eşitlik bozulana kadar her defasında 10 pinlik tam sete atış 

yapacaklar ve fazla pin deviren galip gelecektir.  

İlk atışın yapılacağı hat her sporcunun bitirdiği hattır. Atış sırasını sıralamada üstte yer 

alan sporcu seçer, beraberlik bozulana kadar hat ve atış sırası değiştirilir. 

Eleme oyunları sonucunda beraberlik olması durumunda sporcuların oynadıkları en son 

oyunda en yüksek skor yapan sporcu yukarıda yer alacaktır. Eşitliğin devamı durumunda 

bir önceki oyuna bakılacaktır. 

 

KURALLAR 

Genel Kurallar 

Turnuvada WTBA kurallarına bağlı olarak 2017 Bowling Genel Oyun kuralları ve 

Ferdi Bowling Ligi kuralları geçerli olacaktır. Bu kurallar www.tbbdf.gov.tr 

sitesinden elde edilebilir. 

 

Turnuva Kuralları 

- Turnuvaya katılacak sporcular genel oyun kurallarında belirtilen bowling 
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kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Yeni bir uygulama olarak; sporcular turnuvalarda 
sıfır yaka forma ile de yarışabileceklerdir (Forma özelliği bulunmayan sıfır yaka t-
Shirt’ler kabul edilmeyecektir). Kıyafet kurallarına uymayan sporcular yarışmadan 
diskalifiye edileceklerdir. 

- Müsabaka esnasında veya sekiz saat öncesinde alkol, uyuşturucu alındığı tespit 

edilen sporcunun hem kendisi hem de kafile başkanı ceza kuruluna sevk edileceği 

gibi ilgili sporcu müsabakadan ihraç edilecektir. Altı ve sekiz oyunluk blok 
oyunlar sırasında ve maç aralarında oynayan sporcuların sigara içmesi 
kesinlikle yasaktır.  

- Turnuva sırasında itirazlar bir dilekçe ile 200 TL ücret karşılığı eleme turları 

bittikten sonra en geç bir saat içinde ve her şekilde final müsabakalarından önce, 

final müsabakaları sırasındaki itirazlar ise bir sonraki maç başlamadan önce 

Teknik Komiteye yapılacaktır. Bunun dışındaki itiraz prosedürleri genel kurallarda 

belirtildiği şekilde geçerlidir. 

- Turnuva sırasında bowling approachları ve laneler üzerine bowling ayakkabısı 

dışında herhangi bir ayakkabı ile çıkmak, kaydırıcı veya tutucu pudra ve 

türevlerini kullanmak herkes için kesinlikle yasaktır. Tüm görevli ve sporcuların 

bowling ayakkabısı giyerek bu alanlara basması sporcu sağlığı açısından 

gereklidir. 

 

SALON HAZIRLIKLARI 

1. Bocce, Bowling ve Dart Sporları Federasyonunca gönderilen bayrak ve logolar 

salon içine asılacaktır. 

2. Sağlık ve güvenlik için gerekli önlem alınacaktır. 

3. Hakem ve Federasyon görevlilerinin yiyecek ve içecekleri karşılanacaktır. 

4. Turnuvanın başlangıcında oyunculara birer adet su verilecektir. 

5. Basın ancak ısınma atışları sırasında, kamera çekimi ve flaş ile fotoğraf çekme 

konusunda uyarılacak, approach ile hatların üzerine bowling ayakkabısız 

çıkılmayacaktır. 

6. Hakem Masasına Windows ortamında çalışan Windows XP ve Office yüklenmiş bir 

bilgisayar, a4 veya a3 basan bir yazıcı, ve kağıt sağlanacaktır. Olanaklar uygunsa 

Internet bağlantısı sağlanacaktır. 

7. Müsabakalar müddetince salon, giderlerini karşılamak üzere; bir veya daha fazla 

sponsor ile anlaşabilir.  

TEKNİK HAZIRLIKLAR 

Turnuva sırasında salon Bocce, Bowling ve Dart Sporları Federasyonu lane bakım kursu 

sertifikası olan bir teknik görevliyi sürekli bulundurmak zorundadır. Salon aşağıdaki 

standartları turnuva için sağlamakla yükümlüdür:  

a) Turnuvada oynanacak pinler Standartlar içinde olacaktır. 

b) Pindeckte pinler merkezlenecek, pindeckler 1:15 oranında lane cleaner ile 

temizlenecektir. 

c) Foul hatları çalışır durumda olacaktır. (Çalışmıyor ise hakem temini açısından 

Federasyon bilgilendirilmelidir.) 

d) Turnuvada lanelere yapılacak yağlama Teknik Kurulun belirlediği programa 
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göre yapılacaktır. Eleme turlarında her 6 oyunluk seri sonunda ve teknik kurulun 

gerekli gördüğü durumlarda lane cleaner ile silinip tekrar yağlanacaktır.  

e) Yürüme Alanı (approach) turnuva boyunca her sabah silinecektir. 

f) Top dönüş kanalları temizlenmeli ve makineler top hasarlarına karşı kontrol 

edilmelidir. 

 

SALONUN TEKNİK BİLGİLERİ 

 

LANE SAYISI: 24 

SİSTEM: SWITCH 

LANE TİPİ: BRUNSWICK PROLANE 

SKOR SİSTEMİ: BOSS 

PİNLER: BRUNSWICK 

YAĞLAMA MAKİNASİ: KEGEL FLEX 

YAĞLAMA: +/- 40 feet 

ÖDÜLLER 

Süper Lig Türkiye Kupası ve 1.Lig Türkiye Kupası için ayrı,ayrı olmak üzere;Kadın ve 

Erkeklerde  ilk üç dereceyi elde eden sporculara Türkiye Bocce Bowling ve Dart Sporları 

Federasyonu’nca Kupa verilecektir. 

Süper Lig Türkiye Kupası ve 1.Lig Türkiye Kupası için ayrı,ayrı olmak üzere;Dereceye 

giren ilk 3 bayan ve ilk 3 bay sporcumuzun harcırahları federasyonumuz tarafından 

ödenecektir. 
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ÖN PROGRAM 

Sporcu kuraları ve hat yerleşimleri Teknik Komite tarafından otomatik kura ile 

belirlenecek ve salona asılacaktır. Aşağıdaki program bir ön programdır, teknik 

komite katılım sayısına ve salon ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyebilir.  

PROGRAM 

CUMARTESİ  

08:00 Sporcuların salona en geç geliş saati 

08:30 – 12:00 1.LİG KADINLAR ve SÜPER LİG ERKEKLER ( 6 ) Oyun  

12:15 AÇILIŞ SEROMONİSİ 

12:00 – 13:00 Yağlama 

13:00 – 16:30 SÜPER LİG KADINLAR ve 1. LİG ERKEKLER ( 6 ) Oyun 

PAZAR  

08:00 Sporcuların salona en geç geliş saati 

08:30 – 12:00 SÜPER LİG KADINLAR ve 1. LİG ERKEKLER ( 6 ) Oyun 

12:00 – 13:00 Yağlama 

12:00 ÖDÜL TÖRENİ (2017 Bowling Ligi 1.Etap Süper 

Lig ve 1.Lig Ödülleri) 

13:00 – 16:30 1.LİG KADINLAR ve SÜPER LİG ERKEKLER ( 6 ) Oyun 

PAZARTESİ Pazartesi programı maçların hızına göre daha erken 

tamamlanabilir.  

08:00 Sporcuların salona en geç geliş saati 

08:30 – 10:00 İlk 24 ERKEK (12 + 12)  4 Oyun 16 HAT  (SÜPER LİG VE 1.LİG 

BERABER) 

10:30 – 11:30 Yağlama 

11:30 – 14:30  SÜPER LİG VE 1. LİG KADINLAR İLK SEKİZ KADIN - ERKEK 

ÇEYREK FİNALİ 16 HAT  (SÜPER LİG VE 1.LİG BERABER) 

14:30 – 15:00 Yağlama 

15:00 – 17:00 SÜPER LİG VE 1. LİG İLK DÖRT KADIN - ERKEK STEPLADDER 

FİNALİ  

17:30  Ödül Töreni 
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