
 

 

 
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  

BOCCE KOMBİNE TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI 

 
    Federasyonumuz tarafından 12-13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü Bocce Kombine turnuvası düzenlenecektir. Her sporcu kendi ilinde yarışmalara katılacaktır. 

Müsabakanın ilinizde oynanması için saha ve topların olması gerekmektedir. Bu bilgiyi il temsilcinizle 

teyitleştikten sonra müracaatınızı yapabilirsiniz. Müsabaka takvimi katılımcı sayısına göre daha sonra 

Federasyonumuzun http://www.tbbdf.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.  

    Müsabakalar kadınlar ve erkekler kategorilerinde 01/01/2006 tarihinden önce doğan 2020-2021 

sezonu vizeli sporcular arasında yapılacaktır. Yarışmalara katılmak isteyenler 08 Temmuz 2021 saat 

17:00 a kadar aşağıdaki linkten müracaatlarını yapacak, bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Listeler yayınlandıktan sonra 9 Temmuz Cuma günü   saat 18:00’a kadar düzeltmeler 

tamamlanacak ve aynı gün saat 21:00 da çevrimiçi teknik toplantı yapılacaktır. Toplantı linki federasyon 

sayfasında yayınlanacaktır. 

Müracaat Linki:  https://forms.gle/N9ChPRt9kXKuc7vSA    

 

ÖNEMLİ : TBBDF tarafından yayınlanan branşlarımızda yapılacak faaliyetlerle ilgili teknik 

kurulumuzun  aldığı “TBBDF-koranavirus pandemi tedbirleri tavsiye kararları” na uyulması 

zorunludur.  

GENEL KURALLAR 

Sporcular öncelikle belirlenen takvim çerçevesinde katılımcı sayısına göre belirlenecek sistemde 

yarışacaklardır. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü eleme turu, 13 Temmuz Salı günü ilk 16 turu müsabakaları 

yapılacaktır. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü ise ilk 8 ve ilk 4 (final) grubu müsabakaları yapılacaktır.   

 

   Oyun alanı 2,5 m genişliğinde ve 22,5  metre uzunluğunda asfalt, veya beton olmalıdır. Aşağıda 

belirtilen şekillerde saha hazırlanmalıdır. Oyun için Volo topları ve volo misketi kullanılmalıdır.  

Atışlar Volo oyun kurallarına göre yapılacaktır. 

 

                                                         Saha ve misketin pozisyonu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil-1 

 

                                                Saha ve Hedef topun pozisyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Şekil - 2 

 
 

http://www.tbbdf.gov.tr/
https://forms.gle/N9ChPRt9kXKuc7vSA


ELEME TURLARINDA;  
  

Tüm müsabakalar sekiz el üzerinden Dört topla oynanacaktır. 

        Eleme turunda sporcular aşağıdaki şekilde yarışacaktır. 

 

 1.El : Yaklaşma atışı 

 2.El : Vurma atışı 

 3.El : Yaklaşma atışı 

 4.El : Vurma atışı 

 5.El : Vurma atışı 

 6.El : Yaklaşma atışı 

 7.El : Vurma atışı 

 8.El : Yaklaşma atışı 

 

          YAKLAŞMA ATIŞLARINDA: Misket Şekil -1 de olduğu gibi 140 cm çapındaki dairenin merkezine  

          yerleştirilir. Oyuncu miskete yaklaşma atışını yapar, top çemberin içinde kaldığında oyuncu 1 puan alır. Eğer   

          top misketle birleşik hale gelirse (biberon) oyuncu 2 puan alır. (Top miskete çarpar ve misketi 50 cm den  

          fazla uzaklaştırırsa ve miskete birleşik hale gelirse (bu biberon sayılmaz) oyuncu 1 puan alır.) 

 

          VURMA ATIŞLARINDA: Top Şekil 2 de olduğu gibi 140 cm lik çemberin merkezine yerleştirilir. Topun  

          Önüne 50 cm lik bir yay çizilir ve oyuncu topu bu 50 cm’lik yayın içinden veya direkt olarak vurur.  

          Her geçerli vuruş 1 puandır. Vurulan top dairenin içinden çıkmazsa oyuncuya puan verilmez. Vurulan top   

          140 cm lik dairenin içinden çıkar, vuran top dairenin içinde kalırsa oyuncuya 2 puan verilir.  

          Oyuncu isterse miskete vuruş yapabilir, miskete yapılacak olan atış, bir elde en fazla iki defa olur. Misketi  

          vurması halinde oyuncu 2 puan alır. 

          

            SIRALAMA: 

Eleme turları sonunda 8 El bitiminde puanlar yukarıdan aşağıya sıralanarak ilk 16 da yer alan sporcular bir üst tura 

yükselecektir. 

 
ELEME TURLARINDA;  

İlk 16 ya kalan sporcuların puan eşitliğinde, eşit puana sahip sporcuların atışları aşağıdaki hedeflere göre 

değerlendirilecektir.  

✓ Toplam vuruş puanı yüksek olan. 

✓ 7.El Puanı yüksek olan 

✓ 5.El puanı yüksek olan 

✓ 4.El puanı yüksek olan 

✓ 2.El puanı yüksek olan 

✓ Yaklaşma puanı yüksek olan 

✓ 8.El puanı yüksek olan 

✓ 6.El puanı yüksek olan 

✓ 3.El puanı yüksek olan 

✓ 1.El puanı yüksek olan 

✓ Hiç puan alamayan sporcular ilk 16 turuna dahil edilmeyecektir. 

 

İlk 16 turuna kalan sporcular aşağıdaki şekilde eşleşecekler ve eleme sistemine göre oynayacaklardır. 

➢ 1-16  2-15  3-14  4-13 

➢ 5-12  6-11  7-10  8-9 

 

Eşleşmelerde ilk sıradaki sporcu yaklaşma atışıyla, diğer sporcu ise vurma atışıyla oyuna başlayacaktır.  

4. elde yaklaşma atışı yapan sporu 5. Elde de yaklaşma atışı yapacaktır.   

4. Elde vurma atışı yapan sporcu 5. Elde de vurma atışı yapacaktır. 

 



 

İlk 8 de yer alan sporcular ise aşağıdaki şekilde eşleşerek eleme sistemine göre oynayacaklardır. 

➢ 1-16 galibi 8-9 galibi ile 

➢ 4-13 galibi 5-12 galibi ile 

➢ 3-14 galibi 6-11 galibi ile 

➢ 2-15 galibi 7-10 galibi ile 

 

Eşleşmelerde ilk sıradaki sporcu yaklaşma atışıyla, diğer sporcu ise vurma atışıyla oyuna başlayacaktır.  

4. elde yaklaşma atışı yapan sporu 5. Elde de yaklaşma atışı yapacaktır.   

4. Elde vurma atışı yapan sporcu 5. Elde de vurma atışı yapacaktır. 

 

İlk 4 e kalan sporcular ; 

❖ 1-16 & 8-9 galibi  4-13 & 5-12 galibi ile  

❖ 3-14 & 6-11 galibi 2-15 & 7-10 galibi ile yarı final maçı oynayacaktır. 

 

      Yarı finalde galip gelen sporcular FİNAL müsabakası oynayacak, finalde galip gelen sporcu  

      Şampiyon olurken, finalde mağlup olan sporu ikinci olacaktır. Yarı finalde mağlup olan sporcular  

      ise 3. Olacaklardır. 

       

      NOT: İlk 16 turu ve daha sonra oynanacak olan müsabakalarda eşitlik olması halinde 2 şer topla +2     

      uzatma eli oynanacaktır. Uzatma eli için kura atışı başlangıçtaki kura atışıyla aynı olacaktır. 

     

     Müsabakalar sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.  

     Yarı final ve final müsabakaları, tbbdftv youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. 

 

 

 

    

    

    

   Faik KAPSIZ 

                  TBBDF  

Bocce Asbaşkanı 

 

 

 


