2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
BOCCE SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen
hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği kademesinde, erkek ve kız il karmaları
arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı
listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda
analig.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2020–2021 sezonlarında ilk 3

dereceye giren takım sporcuları, 2021–2022 sezonu ANALİG il karmalarında yer
alamazlar.
3. Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi

2008 – 2009 – 2010

4. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı
ayrı olmak üzere 3 asıl 2 yedek sporcudan oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi”
gereğince oluşturulacaktır.
5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
7. Genel Müdürlük ve Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları
değiştirmede yetkilidir.
b. Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
9. İl seçmeleri petank disiplininde bireysel olarak yapılacak olup; grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye
birinciliği yarışmaları petank disiplininde takım yarışmaları şeklinde yapılacaktır.
10. Grup, çeyrek final ve yarı final müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Tek devreli lig
müsabakaları sonucunda 2 ya da daha fazla takımın puanlarında eşitlik varsa;
a. Önce, puanları eşit takımların kendi arasında yaptıkları müsabaka sonucuna,
b. Üç veya daha fazla takımın puan eşitliğinde aralarındaki müsabakada en fazla averaja sahip
takım yukarıda yer alacaktır. Sırası belirlenen takımdan sonra, geriye iki takım kalması halinde
(a) bendine göre sıralanacaktır.
c. Şayet üç ve daha fazla takımın puan ve averajları eşitse, kendi aralarındaki müsabakada en
fazla sayı alan takımdan başlanarak sıralanacak, eşitlik devam ederse kendi aralarındaki
müsabakalarda en az sayı veren takım yukarıda yer alacaktır
d. Eşitlik devam ederse genel averaja,
e. Burada da devam ederse toplamda en fazla sayı kazanan takıma göre sıralama yapılacaktır.
f. Eşitlik bozulmadıysa toplamda en az sayı veren takım yukarıda olacak şekilde sıralanacaktır.
g. Halen eşitlik varsa tertip kurulunun nezaretinde kura ile birinci belirlenecektir.
11. Türkiye birinciliği müsabakaları İsviçre sistemine göre oynanacak ve ilk dört takım belirlenecektir.
Belirlenen takımlar volo sistemine göre madalya sıralaması için mücadele edecektir.
12. Takımlar en fazla 3 + 2 yedek sporcudan oluşacaktır. Yarışmalarda oyun esnasında bir defaya mahsus
oyuncu değişikliğine izin verilecektir.
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13. Oyuncular yarışmalara uygun kıyafetle katılmak zorundadır. Yarışmalarda tayt ve şort giyilmez.
Takımlar eşofman, spor ayakkabı ve aynı renk formalarıyla (tişört) müsabakalara katılmak zorundadır.
Bu kurala uymayan takımlar hakem tarafından uyarıldıktan sonra kural ihlali devam ederse yarışmadan
diskalifiye edilirler.
14. Petank yarışmalarında bitirme sayısı tüm kategorilerde 13’tür. Maç süresi grup, çeyrek final, yarı final
ve Türkiye birinciliği yarışmalarında; 40 dakika ilave bir el olarak oynanacaktır. Ancak beraberlik
durumu söz konusu olursa ilave bir el oynanacaktır.
15. Petank yarışmalarında geçerli misket uzaklığı en yakın 5 en uzak 9 metre olacaktır.
a. Misket oyun sahasının karşı kenarından en az 1 metre uzaklıkta ve yan kenarlardan en az 50
cm uzaklıkta olmalıdır.
b. Atış yapılırken avuç içi yere bakmalıdır. Avuç içi yukarıya bakacak şekilde atış yapılması
yasaktır. Bu kurala uyulmaması halinde oyuncu önce hakem tarafından uyarılır sonra topu
diskalifiye edilir.
c. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce oyuncu kendi toplarını yerinden
alırsa, alınan petank toplarının hepsi hükümsüz olur. Bu konuda itiraz kabul edilmez.
d. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce oyuncu misket veya rakibin petank
topunu yerlerinden alırsa rakip takıma altı sayı verilir.
e. Herhangi bir oyuncunun oyun sahası sınırları içerisindeki yerde mevcut bir engeli kaldırması,
düzlemesi veya bu engelin yerini değiştirmesi kesinlikle yasaktır. Sadece oynamak üzere olan
oyuncu veya onun takım arkadaşı atılan son petank topunun neden olduğu çukuru doldurabilir.
Bu kurallara uyulmaması halinde oyuncu önce uyarılır sonra atılan veya atılmakta olan petank
topu diskalifiye edilir.
f. Oyuncunun ayakları çembere değmeden bütünüyle çember içerisinde bulunmalı ve atılan
petank topu yere değinceye kadar ayakların çember dışına çıkmaması gerekir. Atış esnasında
ayakların ikisinin de yere tam değmesi gerekir.
g. Topu kullanma süresi 1 dakikadır. Bu süre, toplar ve misket durduktan sonra veya ölçüm
gerekiyorsa, ölçümden sonra başlar.
h. Her takımın yanında metre bulunacak, ölçümler oyuncular tarafından yapılacak, ancak
anlaşmazlık durumunda hakeme baş vurulacaktır.
i. Çember, misket ve topların yerleri kesinlikle işaretlenecektir.
j. Sadece Kafile listesinde adı yazan bir çalıştırıcı veya antrenör atış sırası kendi sporcusunda
olduğunda taktik verebilecek ve bunu yaparken diğer müsabakaları etkileyecek şekilde yüksek
sesle bağırarak yapmayacaktır. Aksine davrananlar uyarılacak gerekirse müsabakadan men
edilecektir.
k. Antrenör veya çalıştırıcı kendine ayrılmış yerde duracak, kesinlikle saha içerisine
girmeyecektir. Sporcular sahayı terk edip antrenörün yanına gitmeyecektir. Aksi takdirde ilk
seferinde uyarılacak, devam ederse atılacak veya atılan top diskalifiye edilecektir.
l. Oyuncunun, Oyun sırası diğer takıma geçtikten itibaren rakibinin duyacağı şekilde konuşması,
moral ve motivasyon bozucu söz ve davranışlarda bulunması kesinlikle yasaktır. Buna
uyulmaması durumunda ilk seferinde uyarılacak, devam ederse atılacak veya atılan top
diskalifiye edilecektir.
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