TÜRKİYE
BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
ŞEHİT ALİ ANAR
TÜRKİYE BOCCE (RAFFA) ŞAMPİYONASI
YARIŞMA TALİMATI
Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Ali Anar Türkiye Bocce
(Raffa) Şampiyonası, 4-5 Ocak 2018 (Kadınlar) ve 5-6 Ocak 2018 (Gençler), 6-7 Ocak 2018 (Erkekler)
tarihleri arasında Ankara Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu’nda yapılacaktır.
Şampiyonaya 2017-2018 sezonu vizeli sporcular katılabilecektir.
Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması
:
▪ Şampiyonada tüm kategorilerde takım yarışmaları yapılacak ve takımlar 3 sporcudan oluşacak
isteyen takımlar 1 yedek sporcu ilave edebilecektir.
▪ Takımlar aynı renk 6 topla yarışmak zorundadır. Farklı renklerdeki toplarla yarışmalarına izin
verilmeyecektir.
▪ 4-5 Ocak tarihlerinde Kadınlar; 5-6 Ocak tarihinde Gençler, 6-7 Ocak tarihlerinde ise Erkekler
yarışmaları yapılacaktır. Gençlerde, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan sporcular yarışabilecektir.
▪ Kura çekimi her kategoride yarışmadan bir gün önce saat 20:30’da yapılacaktır. Kadınlar
kategorisinde yarışan sporcular, Gençler kategorisinde yarışamayacaktır.
▪ Yarışmalarda illere kota uygulanacaktır. Her ilin kategorilerde 1 takımla yarışma hakkı olacaktır.
İlave olarak 1. Ligde yer alan takımların 1 erkek, 1 kadın takımla temsil hakkı olacaktır. Ayrıca 2.
Ligde yer alan takımların 1 kadın veya 1 erkek takımla temsil hakkı olacaktır. Yeterli sporcusu
olmayan takımlar diğer kulüplerden sporcu alarak takım tamamlayabilecektir. İllerin de yeterli
sayıda sporcuları olmaması halinde başka illerle karma takım çıkarılabilecektir.
▪ İller takım listelerini 02 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki linkten doldurmaları
gerekmektedir.
https://docs.google.com/forms/d/1xbmO86-Lri3fzddo1DK3SqvQSRYKYKWXJ8IqLnmwysw/viewform

▪

Kafile yöneticileri; il müdürlüğü/il temsilciliği onaylı kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda
hazır bulunmalıdır. Toplantıda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura çekilecektir.
Kafile listelerinde yer almayan isimler kesinlikle ilave edilmeyecektir.

Kurallar
:
▪ Müsabakaların formatı ve diğer teknik konular katılımcı sayısına bağlı olarak Teknik Toplantıda
belirlenecektir.
▪ Şampiyonada teknik neticelere itiraz için 200 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı görülenin
ücreti iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.
Harcırah – Yolluk ve Ödüller
:
▪ Şampiyonada her kategoride ilk 4 dereceyi elde eden takım sporcularına ilgili kategorideki yarışma
günleri için harcırah ve yolluk ödenecektir. Müsabakanın yapıldığı ilden katılan sporculara ödeme
yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan sporcu/antrenörlerin giderleri kendi il müdürlüklerinin
imkanları ile karşılanacaktır.
▪ Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların kendi illerinden otobüs rayiç belgesi almaları
gerekmektedir. Aksi halde ödemeler federasyonda bulunan rayice göre yapılacaktır.
▪ Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
Diğer Hükümler
:
▪ Bu talimat, Türkiye Bocce Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta
yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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