
 

 

 
BOCCE ÇEVRİMİÇİ  RAFFA TURNUVASI  

MÜSABAKA TALİMATI 
 

    Federasyonumuz tarafından 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Bocce Raffa 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 06 Haziran 2021 

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

kabul edilmeyecektir. Listeler yayınlandıktan sonra 07 Haziran’da düzeltmeler tamamlanacak ve 07 

Haziran 2021 Pazartesi günü 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 tek müsabaka üzerinden eleme usulüne göre   

       yarışacaktır. Eleme turu müsabakaları 10 Haziran 2021 Perşembe, final müsabakaları ise 11 Haziran   

       2021 Cuma günü oynanacaktır.   

   Oyun alanı 4 m genişliğinde ve 26.50  metre uzunluğunda asfalt, halı veya nizami saha  zemini 

olmalıdır. Her oyun için aşağıda belirtilen şekillerde saha hazırlanmalı ve işaretlenmelidir. Oyun için raffa 

topları ve varsa raffa misketi (yoksa volo misketi) kullanılmalıdır. Atışlar raffa oyun kurallarına göre 

yapılacaktır. 

 
ELEME ve FİNAL TURLARINDA;  

Eleme ve final turlarında aşağıdaki oyunlar oynanacaktır. 

          

 

Hedef-1 : Misket E çizgisinden 30 cm, sol kenar çizgisinden ise 1 metre mesafeye yerleştirilir.  

Sporcu hedefe Punto atışı gerçekleştirir. 

 

Hedef-2 : Misket C' çizgisinden 20 cm, sağ kenar çizgisinden ise 50 cm mesafeye yerleştirilir.  

Sporcu hedefe Punto atışı gerçekleştirir. 

 

Hedef-3 : Misket B' çizgisinden 30 cm, sol kenar çizgisinden ise 1,5 m mesafeye yerleştirilir.  

Sporcu hedefe Punto atışı gerçekleştirir. 

 

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


 
 

Hedef-4 : Hedef Top E çizgisinden 20 cm önde, sağ kenar çizgisinden ise 50 cm mesafeye yerleştirilir.  

Hedef topun önüne 40 cm bir yay çizilir. Sporcu hedefe VOLO atışı gerçekleştirir. 

 

Hedef-5 : Hedef Top  E çizgisinden 1,5 m ileriye, sağ kenar çizgisinden ise 1,5 m mesafeye yerleştirilen engel 

topun 20 cm soluna yerleştirilir. Hedef topun önüne 40 cm bir yay çizilir. Sporcu hedefe VOLO atışı gerçekleştirir. 

  

Hedef-6 : Hedef Top D' çizgisinden 1 m ileriye, sol kenar çizgisinden ise 20 cm mesafeye yerleştirilen engel topun 

20 cm sağına yerleştirilir, hedef topun 20 cm sağına bir engel top daha yerleştirilir.  Hedef topun önüne 40 cm bir 

yay çizilir. Sporcu hedefe VOLO atışı gerçekleştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hedef-7 : Hedef Top D' çizgisinden 30 cm ileri, sağ kenar çizgisinden ise 30 cm mesafeye yerleştirilir.  

Sporcu hedefe RAFFA atışı gerçekleştirir. 

 

Hedef-8 :  Hedef Top C’ çizgisinden 1 m ileriye, sol kenar çizgisinden ise 20 cm mesafeye yerleştirilen engel 

topun 20 cm sağına konur, hedef topun 20cm sağına bir engel top daha yerleştirilir. Sporcu hedefteki topa 

RAFFA atışı gerçekleştirir. 

 

Hedef-9 : Hedef Top B' çizgisinden 1,5 m ileriye, sol kenar çizgisinden ise 1 m mesafeye yerleştirilen engel 

topun 20 cm sağına konur. Sporcu hedefe RAFFA atışı gerçekleştirir. 

 

PUANLAR 

 

1.,2. ve 3. Hedeflerde (Punto atışları) ; 

 

Sporcu miskete 13 cm ve daha yakına punto atışını gerçekleştirirse 3 puan alacaktır.   

Sporcu miskete 14 cm ile 20 cm dahil punto atışını gerçekleştirirse 2 puan alacaktır. 

Sporcu miskete 21 cm ile 50 cm dahil punto atışını gerçekleştirirse 1 puan alacaktır. 

Sporcu miskete 51 cm den daha fazla mesafede l punto atışını gerçekleştirirse 0 puan alacaktır. 

NOT: Top miskete çarpar ve misket yerinden 13 cm den daha fazla hareket ederse, oyuncuya puan 

verilmeyecektir. Misketin 13 cm e kadar hareket etmesi durumunda ölçüm misketin ilk yerinden yapılacaktır. 
 
 



4., 5. ve 6. Hedeflerde (Volo atışları) ; 

 

Sporcu 4. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 1 puan alacaktır.  

Sporcu 5. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 2 puan alacaktır.   

Sporcu 6. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 3 puan alacaktır.   

 

 

7., 8. ve 9. Hedeflerde (Raffa atışları) ; 

 

Sporcu 7. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 1 puan alacaktır.   

Sporcu 8. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 3 puan alacaktır.   

Sporcu 9. hedefte, hedef topu geçerli bir atışla vurduğunda 2 puan alacaktır.   
 

 
ELEME TURLARINDA;  

Sporcu toplamda en fazla 21 puan almış olacaktır. 

Eşitlik olması halinde eşit puana sahip sporcuların atışları aşağıdaki hedeflere göre değerlendirilecektir.  

6. Hedef 

8. Hedef 

3. Hedefteki puan üstünlüğü 

5. Hedef 

9. Hedef 

2. Hedefteki puan üstünlüğü 

4.Hedef 

7.Hedef 

1. Hedefteki puan üstünlüğü 

 

NOT: Buna rağmen eşitlik bozulmazsa, eşit puana sahip sporcular final grubuna yükselecektir. 
Tüm müsabakalar sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. 
 
FİNAL GRUBU;  

  

İlk 4 sırayı elde eden sporcular final grubuna yükselecektir.  

Dört sporcu (eşit puana sahip sporcu olmadığı taktirde) şampiyonluk için 11 Haziran 2021 tarihinde  

Final grubunda yarışacaktır.  

Final grubu müsabakaları canlı olarak yayınlanacaktır. 
  
Toplam puanlar sıralandıktan sonra en yüksek puanı alan sporcu birinci olur. Diğer sporcular 

puanlara göre ikinci ve daha sonraki sırada olan iki sporcu ortak üçüncü olur.  

 

 

 

 

  

 

              Faik KAPSIZ 

                  TBBDF  

Bocce Asbaşkanı 

 

 

 


