
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
TÜRKİYE BOCCE İKİNCİ LİGİ 

1. ETAP (RAFFA) TALİMATI 
 

 

Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce İkinci Lig 

1. Etap (Raffa) müsabakaları, 23-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan Şehit 

Samet Cantürk Bocce Salonunda yapılacaktır. 

Teknik Toplantı ve Müsabakaların Başlaması : 

Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi; 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20:30’da yapılacak; 

müsabakalar 23 Şubat Çarşamba günü saat 08:30 da başlayacaktır. Tüm kulüplerden birer kişi, antrenör 

veya kulüp yetkilisi teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Takımlar kafile listesini aşağıdaki linke tıklayarak 

16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar doldurmalıdırlar. 

Kafile listelerinin asılları teknik toplantıda teslim edilecektir. 

Listelerin gönderileceği link: 

https://forms.gle/ncC5hfMD15rzxZ8L8  

Kurallar : 

 İkinci ligin birinci etabında, Raffa disiplinlerinde müsabakalar oynanacaktır. 

 Raffa’da sadece çiftler mix maçları oynanacaktır. 

 Müsabakalar tek devreli lig sistemine göre oynanacak olup, bitiş 12 sayı üzerinden olacak ancak 

50 dakika olarak sınırlandırılacaktır. 

 Takımlar en az bir kadın ve bir erkek (2), en fazla 5 sporcudan oluşacaktır. 

 Takımların açılış törenine kafile listesindeki sporcularla katılımı zorunludur. 

İkinci Ligin Yapısı : 

 İkinci Ligde, İkinci Ligde yer alan takımların yanı sıra bu sezon üçüncü ligde ilk 4 sırada yer alan 

takımlar yarışacaktır. 

 Faaliyete katılmayan veya katılıp müsabakalarını tamamlamayan takımlar ilgili ligden ihraç 

edilecektir. 

 İkinci ligin Raffa ve Volo etaplarının tamamlanmasının ardından ilk 4 sırada yer alan takımlar 

birinci lige çıkmış olacaklardır. Son 6 sıradaki takımlar ise üçüncü lige düşecektir. 

 Puanlama detayları toplantıda açıklanacaktır. 

Pandemi Tedbirleri       : 

 Müsabakalara katılacak tüm sporcuların Pandemi tedbirlerini almaları, Maske-Mesafe-Temizlik 

kurallarına uymaları ve HES kodunu ilgili görevli-hakeme göstermesi gerekmektedir. HES kodu riskli 

çıkanlar müsabakalara alınmayacaktır. 

Harcırah – Yolluk ve Ödüller : 

 İkinci lige katılan takımlardan 2’şer kişiye (sporcu veya antrenör) yasal yolluk ve yevmiyeleri 

ödenecektir. Ödeme yapılmayan sporcu ve antrenör giderleri kulüpleri veya kendi il 

müdürlüklerinin imkanları ile karşılanmalıdır. 

 Yol ücreti ödemeleri için katılımcıların kendi illerinden otobüs rayiç belgesi almaları 

gerekmektedir. Aldıkları rayiç bedelini gösterir belgeyi müsabakalardan bir hafta önce Federasyona 

elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir. 

 Ligde, 2021 – 2022 sezonu gelişim seminerine katılan antrenör ve hakemler görev yapacaktır. 

 Lig sonunda ilk 4 dereceyi elde eden kulüplere kupa, sporcularına ise madalya verilecektir. 

 

Diğer Hükümler : 

Bu talimat, Türkiye Bocce İkinci Ligi (Raffa) etabı ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. 

Talimatta yer almayan hususlarda lig sekreterliği ve federasyon başkanlığı yetkilidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

TBBDF 

Bocce Teknik Kurulu 

https://forms.gle/ncC5hfMD15rzxZ8L8

