
TÜRKİYE 

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 
KEMER ULUSLARARASI BOCCE TURNUVASI 

SEÇME MÜSABAKALARI TALİMATI 
 

Federasyonumuz 2021 yılı faaliyet programında yer alan KEMER ULUSLARARASI BOCCE TURNUVASI  (Raffa-

Petank-Volo)  erkek  ve  kadın  Milli  Takım  Seçmeleri,  25-26  Ekim  2021  tarihlerinde  Antalya  Kemer  ’de  yapılacaktır.   

Seçme Kategorileri ve Katılım Koşulları    :   

➢ Raffa  (Erkekler  ve  Kadınlar):  28 Kasım- 8 Aralık  2019  tarihleri arasında yapılan  Türkiye  Raffa    

Şampiyonalarında erkekler, kadınlar ve gençlerde ilk 8 dereceyi elde eden sporcular ile 2018-2019 sezonunda  

raffa etaplarında oynamaları şartı ile 1  ligde ilk 6 - 2.  Ligde ilk 3 dereceyi alan takım  sporcuları  ve  3.  Ligde  

şampiyon olan takımın raffa oynayan sporcuları, seçmeye katılabilecektir. Müsabakalar bireysel olarak  

yapılacaktır.   

➢ Volo (Erkek-Kadın Kombine): 27 Haziran -1 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan, Türkiye Şampiyonasında 

Geleneksel çiftler, Röle,  Basamak, Altın Nokta ve  Kombinede ilk 8 derecede yer alan kadın, erkek, genç ve yıldız 

sporcular yarışabilecektir.   

➢  Volo (Erkekler ve Kadınlar Basamak):  27 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye  

Şampiyonasında  Geleneksel çiftler, Röle, Basamak,  Altın Nokta ve Kombinede ilk 8 derecede yer alan kadın, 

erkek, genç ve yıldız sporcular yarışabilecektir.   

➢ Volo (Erkek ve Kadın Altın nokta): 27 Haziran -1 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında  

Geleneksel çiftler,  Röle, Basamak, Altın Nokta  ve Kombinede ilk 8 derecede yer alan kadın, erkek, genç ve  yıldız 

sporcular  yarışabilecektir. ( Bir sporcu Basamak Altın  Nokta ve kombine disiplininden sadece birinden 

seçmeye  katılabilir.)   

➢ Petank (Erkekler ve Kadınlar): 10-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye Petank Şampiyonasında Teklerde  

(erkekler, kadınlar ve gençlerde) ilk 16, Yıldızlarda ise ilk 4 dereceyi elde eden sporcular ile takımlarda ilk 8 de  

yer  alan  sporcular,    2018-2019  sezonunda  Petank  liginde  oynamaları  şartı ile  1  ligde  ilk  8  dereceyi  alan  takım  

sporcuları, seçmeye katılabilecektir. Müsabakalar bireysel olarak yapılacaktır.    

➢ Müsabakaların teknik toplantıları 25  Ekim  2021  tarihinde  saat  13:00’da  yapılacak,  toplantıda  bizzat 

bulunmayan sporcular kura listesine alınmayacaktır! Müsabakalar aynı gün saat 14:00 da başlayacaktır. 

➢ Maçların hangi sisteme göre oynanacağı, eleme/sıralama usulleri ve diğer teknik detaylar toplantıda 

belirlenecektir.   

➢ Müsabakalarda  teknik  neticelere  itiraz  için  300  TL  itiraz  ücreti  ödenecektir.  İtirazı  haklı  görülenin  ücreti  iade   
edilecek, aksi halde ise federasyona gelir olarak kaydedilecektir.  

   
➢ Sporcular herhangi bir ülkenin forması ve üzerinde Türk bayrağı bulunan ve Türkiye yazan formalarla yarışamayacaktır.  

✓ Sporcuların 2021-2022 sezonu için vizeli lisansa sahip olması gerekmektedir.    

✓ Sporcular Raffa-Volo-Petank disiplinlerinden sadece birinden seçmelere katılabilecektir.   

✓ Seçmelere daha önce milli takımlarda yarışmayan ve milli olmayan sporcular katılabilecektir. 

✓ Yeni yayımlanan yönetmelik gereği takımlarda 4, ferdilerde ise 6 dan az ülke katılması halinde millilik         

 verilmeyecektir. 

 

❖ Seçmelere  katılmak  isteyen  ve  yukarıdaki  şartları  taşıyan  sporcular  18  Ekim  2021  tarihi  saat  17:00  ‘a  

kadar  aşağıdaki linkten müracaatlarını yapmalıdır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar  kabul 

edilmeyecektir.   

Müracaat linki : https://goo.gl/forms/kfJ3w82s35OoXkH83      

   

Harcırah – Yolluk ve Ödüller        :   
▪  Seçmede sporculara ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmayan tüm sporcuların giderleri kendi il müdürlüklerinin   

imkânları ile karşılanacaktır.    
▪  Uluslararası  Turnuvada  yarışmaya  hak  kazanan  Sporcular  Otel  ve  Ulaşım  giderlerini  kendi  kulüpleri  yada  İl   

Müdürlüklerinin imkanı ile karşılayacaklardır.   

 
Diğer Hükümler            :   

Bu talimatta yer almayan hususlarda federasyon başkanlığı yetkilidir.   

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.    

                                                                                                                                      Faik KAPSIZ   

                                                                                                                           TBBDF Bocce Asbaşkanı   

https://goo.gl/forms/kfJ3w82s35OoXkH83

