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Federasyonumuz 2021 yılı faaliyet programında yer alan Volo Uluslararası müsabakalarda (Kadınlar - 

Gençler-Ümitler ve Erkekler Dünya Şampiyonası) Ülkemizi temsil etmek üzere 3-4 Ağustos 2021 tarihlerinde 

atış oyunları, 4-5-6 Ağustos 2021 tarihlerinde ise yer oyunları Milli Takım Sıralama Müsabakaları Ankara 

Kahramankazan’da yapılacaktır. 

Sıralama Kategorileri ve Katılım Koşulları  : 

 

GELENEKSEL   

 2018 & 2019 Türkiye Şampiyonasında Gençler, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde Geleneksel ve 

Kombine müsabakalarında ilk 4 (Dört) dereceyi elde eden sporcularla, 2018 & 2019 yıllarında milli 

takımlarda yer oyunlarında (Geleneksel tekler, Geleneksel Çiftler ve Kombine) müsabakalarında ülkemizi 

temsil eden sporcular, geleneksel tekler sıralama müsabakalarına katılabilecektir.  

 

BASAMAK 

 2018 & 2019 Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar, Gençler, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde Basmak, 

Röle ve Röle mix müsabakalarında ilk 4 (Dört) dereceyi elde eden sporcularla, 2018 & 2019 yıllarında 

milli takımlarda, atış oyunlarında (Basmak, Röle ve Röle mix) müsabakalarında ülkemizi temsil eden 

sporcular Basamak sıralama müsabakalarına katılabilecektir.  

 

ALTIN NOKTA 

 2018 & 2019 yılları arasında Yıldızlar, Gençler, Kadınlar ve Erkekler altın nokta müsabakalarında ilk 4 

(Dört) dereceyi elde eden sporcularla 2018 & 2019 Yıllarında altın nokta müsabakalarında ülkemizi 

temsil eden sporcular isterlerse geleneksel tekler veya basamak kategorilerinden birini seçip sıralama 

müsabakalarına katılabilecektir. 

 

Genel Açıklamalar 

 Gençler, Kadınlar ve Erkekler Volo disiplininde bir sporcu hem atış oyunlarında hem de yer oyunlarında 

seçmeye girme hakkına sahipse, her iki disiplinde de seçmeye katılabilecektir.  

 Gençler, Kadınlar ve Erkekler basamak seçmelerinde ilk 3 hedefe atış yapacaklardır. 

 Sıralama müsabakaları ferdi olarak yapılacaktır. 2021-2022 vizelerinin yapılmış olması gerekmektedir.  

 1. ve 2. Ligde bulunan kulüpler, 2003-2009 tarihleri arasında doğan erkek sporculardan, kulüpten lisansı 

olmak şartı ile atış veya yer oyunları için bir sporcu ismini sıralama müsabakalarına gönderebilecektir.  

      Genel Kurallar     : 

      Sıralama müsabakalarına katılacak olan sporcuların aşağıda belirtilen linklerden 26 Temmuz 2021 

Pazartesi günü saat 17:00 a kadar müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

MÜRACAAT LİNKİ:  https://forms.gle/qrpJsTYFF3yVTjpC7  

 

 Müsabakaların teknik toplantıları atış oyunları için 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20:00’da, yer 

oyunları için ise 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 20:30’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 350 TL itiraz ücreti ödenecektir. İtirazı haklı görülenin ücreti 

iade edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.  

 Sıralama müsabakalarında antrenörler görev almayacak ve müsabakaların yapıldığı alanda 

bulunmayacaklardır. Ayrıca sporcular üzerinde Türk bayrağı bulunan ve Türkiye yazan veya başka bir 

ülkenin adı veya bayrağı logosu bulunan formalarla yarışamayacaktır.  
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Harcırah – Yolluk ve Ödüller    : 

 Sıralama turnuvasında yarışacak Erkek sporcular Bocce Tesisinde ücretsiz konaklayacağı için, turnuvada 

yarışacak kadın sporculara müsabakaya katıldıkları gün için günlük yevmiye verilecektir. Bunun dışında 

Antrenör ve Sporculara her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. Diğer tüm masrafları kendi il 

müdürlüklerinin imkânları ile karşılanacaktır.  

 

Diğer Hükümler      : 

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Faik KAPSIZ 

                                                                                                                                                 TBBDF Bocce Asbaşkanı 


