
TÜRKIYE BOCCE BOVVLİNG VE DART FEDERASYONU 
ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 

BİRİNCİ  BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, ulusal ve uluslararası  faaliyetlerde üstün başarı  

gösteren sporcular, kulüpler, teknik direlctörler ve antrenörler ile başarıda emeği geçen diğer 
kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesi ve faal kulüp ve sporculara yapı lacak ayni ve/veya 
nakdi yardımların yapı lmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Talimat, 03/11/2010 tarihli ve 27748 sayılı  Resmi Gazete'de 

yayımlanaralc yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı  Gösterenlerin 
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamı  dışında kalan ulusal ve uluslararası  
faaliyetlerde üstün başarı  gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler ve antrenörler ile 
başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesi ve faal kulüp ve 
sporculara yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlarla ilgili genel şartları  kapsar. 

(2) Bu Talimat kapsamında verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak 
pay ile alt yapı  ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı  Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü ve Ek 9 uncu maddeleri, 19/7/2012 tarihli 
ve 28358 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanaralc yürürlüğe giren Bağımsız Spor 
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin 6(i) maddesi ile 
03/11/2010 tarihli ve 27748 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor 
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başan Gösterenlerin ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik 
ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Stateisü'ne dayamlarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; 

Federasyon 	 : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonıum, 
Yönetim Kurulu 	: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim 

Kurulunu, 
e) Spor Kulübü 	 : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 

faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini, 
ç) Sporcu 	 : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan ferdi 

veya kulüp sporcusu belgesi (lisans) alan kişileri, 
Uluslararası  Müsabaka : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun yı llık 

faaliyet programında yer alan yurtiçi ve yurtdışı  uluslararası  spor müsabalcalannı, 
Teknik yönetici (menajer) : En az Birinci Kademe Antrenör olmak koşuluyla, 

federasyon yönetim kurulunca, teknik konularda atanan yetkili idareciyi, 
t) Teknik Direktör 	: Beşinci Kademe Antrenör belgesine sahip olan ve 

görevlendirilen kişiyi, 
g) Antrenör 	 : Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Kademe Antrenör 

belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi, 
ğ) Ödül 	 : Federasyon faaliyetlerinde üstün başarı  gösteren sporcu, 

spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlanna verilecek madalya, başarı  
belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını  karşılığı  Türk Lirasını, 

,,ty 215  \44:4  -44 

4 	E L A 4 
SPOŞ• .5 

Af  



h)Takım Sporu 	 : Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı  
anda karşı lıklı  
yapmış  olduğu müsabaka ile yarışması  ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan 
puanların takım puanı  olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım 
derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı, 

°Ferdi Spor 	 : Takım sporları  dışında bireysel yanşmalarm ve bireysel 
sıralamanın yapıldığı  yarışmaları, 

i)Spor Elemam 	 : Uluslararası  yarışmalarda üstün başarı  gösteren 
sporcuların bu başanlannda emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, 
diyetisyen, öğretmen, masör, spor eğitim uzmanı, yardımcı  antrenör ve benzeri elemanları, 

ifade eder. 

1KİNICI BÖLÜM 
Esas Hükümler 

Ödül verilecek sporcu, antrenör, teknik direktör, menajer ve spor elemanları  
MADDE 5- (1) ödül verilebilecek sporcular; Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün 

Başan Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamı  dışında kalan, 
a)Dünya ve Avrupa ferdi ve takım şampiyonalarında ve Federasyonun veya 

uluslararası  federasyonların faaliyet programında yer alan her türlü uluslararası  
müsabakalarda derece yapan veya daha önce elde edilemeyen önemli bir başarı  gösteren Milli 
sporcular, 

b)Yurtiçinde yapılan sıralama turnuvaları= toplamında, yı llık ranking puanına göre 
başarı  elde eden sporcular, 

c)Federasyon tarafından veya federasyon izniyle organize edilen liglerde başarılı  olan 
sporcular, 

ç)Ferdi şampiyonalarda başarılı  olan sporcular, 
d)Petank ve Volo disiplinlerinde rekor kıran, Bowling ve Dart branşlarında en yüksek 

sayı  veya ortalamaya ulaşan sporcular, 
e)Yukanda belirtilmeyen diğer Federasyon faaliyetlerinde başarılı  olan sporcular. 
(2) Başarı  kazanan sporcularla çalışan; antrenör, teknik direktör, menajer ve diğer spor 

elemanları  ve bu sporcuların kulüpleri de ödüllendirileblir. 
Sporcuların desteklenmesi 
MADDE 7- (1) Maddi açıdan zorluk çeken ve gelecek vadeden sporcular, ayni 

ve/veya nakdi yardımla desteklenebilir. 
Kulüplerin desteklenmesi 
MADDE 8- (1) Federasyon branşlannın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda 

bulunan, ülkemizi uluslararası  alanda başarıyla temsil eden, ulusal faaliyetlerde başarılı  olan 
kulüplerimiz, ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenebilir. 

Uluslararası  maddi ödüllü müsabakalarda kazanılan ödüller 
MADDE 9- (1) Milli takım sporcularının takım halinde ve/veya ferdi olarak 

katıldıkları  uluslararası  maddi ödüllü müsabakalarda, kazanılan maddi ödülün tamamı  veya 
yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve müsabaka 
onayında yer alan antrenörlere, yönetim kurulunun belirlediği oranlarda dağıtılır. 

Ödül ve yardımların miktarı  ve verilisi 
MADDE 10- (1) Ödül ve yardımların miktarı  yönetim kurulunca belirlenir. 
(2) Bir yıl içerisinde verilen nakdi ödül ve yardımların toplam tutarı, federas 	\1/4  

yı llık bütçesinin yüzde yirmisini (%20) geçemez. 
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(3) Ödül ve yardımlar ayni ve/veya nakdi olarak verilebilir. Nakdi yardımlar 
taksitlendirilebilir. 

Aynı  müsabakada ödül alınması: 
MADDE 11- (1) Uluslararası  seviyedeki aym ferdi müsabakada birden fazla başarı  

elde eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir. 
Sportif cezalar 
MADDE 12- (1) Dopingli olduğu tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası  geri 

alınan sporculara, takımlara bunların çalıştırıcı larma ve kulüplerine verilen ödüller geri alını r. 
Herhangi bir disiplin cezası  alındığında verilen her türlü ayni ve/veya nakdi yardım ve ödül 
kesilir. 

Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerinden 
dolayı  hakkında Cumhuriyet Başsavcı lığınca soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin 
ve benzeri elemanların alacakları  ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri 
durumunda ise ödülleri verilmez. 

Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son bir yıl 
içerisinde disiplin kurulundan uyarı  ve ceza almamış  olmaları  gerekir. 

Tescil şartı  
MADDE 13- (1) Ödül ve yardım alacak sporcu ve kulüplerin, en az altı  (6) ay önce 

tescil edilmiş  olması  şarttır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Geçici madde 
MADDE 14- (1) Bu Talimat yayımlanmadan önce uluslar arası  müsabakalarda derece 

elde eden sporcular ve antrenörleri yönetim kurulu kararıyla geriye dönük bir defaya mahsus 
olmak üzere ödüllendirilebilir. 

Talimatta yer almayan konular 
MADDE 15- (1) Bu Talimatta yer almayan konularda karar almak ve Talimat 

hükürnlerinde değişiklik yapmak yönetim kurulunun yetkisindedir. 
Yürürlük 
MADDE 16- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayı mı  tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17- (1) Bu Talimat hülcümlerini Türkiye Bocce, Bowling ve Dart 

Federasyonu Başkanı  yürütür. 
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