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YÖNETİM KURULU KARARI 
KARAR TARİHİ : 15/03/2009 
KARAR NO  : 2 
 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 
BOCCE MÜSABAKA TALİMATI 

 
Amaç : 
Madde 1.  Bu talimatın amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

tarafından düzenlenecek Bocce karşılaşmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla 
düzenlenen organizasyonun planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile 
bu faaliyetlerin uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak 
esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2.  Ülkemizde ve yurtdışında oynanacak bütün özel ve resmi özel 

sporcular  Bocce müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek 
her türlü itirazların karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

Dayanak:  
Madde 3.  Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 
25522 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

Tanımlar : 
Madde 4.  Bu Talimatta geçen; 

          Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü‟nü, 
Federasyon  : Türkiye Özel Sporcular Spor  Federasyonu, 
Federasyon Başkanı:Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını, 

  İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
 İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
   Spor Kulübü       : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan  

  Spor Kulübü‟nü, 
   INASFİD  : Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonunu, 
    SPECİAL OLİMPİCS: Özel Olimpiyat Oyunlarını, 
 Özel Sporcu  : Zihinsel Engelli Sporcuları, 
    Tertip Kurulu  : Bocce yönetmekten sorumlu olarak kurulan kurullarını  
                                            ifade  eder.  

FEDERASYON BOCCE TEMSİLCİLERİ : Türkiye Özel Sporcular  Spor 
Federasyonu tarafından özel sporcular bocce karşılaşmalarını koordine etmek, milli 
takımın belirlenmesini ve uluslararası karşılaşmalara hazırlanmasını sağlamak için 
resmi olarak atanmış kişi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri 

GÖNÜLLÜ : Karşılaşmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı 
ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl temsilcileri tarafından görevlendirilen 
kişi/kişiler 
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Karşılaşmalara Katılacak takımlar :  
Madde 5. Özel sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu 

yaşamalarını sağlamak, arkadaşlıklarını geliştirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını 
ispatlamak maksadıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve Federasyon tarafından 
tanınan Spor Kulübü bocce takım veya takımlarıdır.  

 
 Takımların Kadro Yapıları: 

Madde 6.   
a. Bocce faaliyetlerine katılacak takımların resmi karşılaşmalara çıkacak 

kadroları her karşılaşmadan en geç 15 gün öncesinde Federasyonda bulundurulur. 
Şampiyonaların Federasyon yetkililerinin veya Tertip komitesinin alacağı karara göre 
grupları belirlemek maksadıyla da seviye tespiti yapılabilir. 

b.  Türkiye Şampiyonasında seviye tespiti yapılmaz. 
 

Karşılaşmalara Katılacak Sporcular: 
Madde 7.   
a. Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır. 
    (1) 10 (on)yaşından büyük olmak, 
    (2) Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak. 
    (3) Herhangi bir nedenle karşılaşmalardan men edilmemiş olmak, 
b. Karşılaşmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: 
    (1)Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. 

Söz ya da davranışlarıyla diğer Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, 
gönüllülere, hakemlere ya da rakiplerine hakaret eden sporcular müsabakanın kalan 
maçlarında Müsabaka hakeminin ve Federasyon temsilcisinin vereceği rapor 
doğrultusunda turnuvadan ihraç edilebilirler. 
          (2) Karşılaşma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen 
sporcular bir sonraki maçta oynayamazlar . 
          (3) Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular 
diskalifiye olur. Antrenörler sporcularının gerçek performanslarını göstermelerini 
sağlamakla sorumludurlar. 

c. Her sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından 
onaylanmış fotoğraflı lisanslar ile müsabakalara iştirak edebilirler.  

d.  Lisansı olmayan sporcu karşılaşmalarda oynayamaz. 
 

Karşılaşmalara Katılacak Antrenörler : 
Madde 8.   
a. Bocce karşılaşmalarında görev alacak antrenörlerde “Bocce antrenörü” 

belgesi aranır. 
b. Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulüplerince isimleri bildirilen 

öğretmen/eğiticiler takımlarının başında sahaya çıkabilirler.  
 
c. Antrenörlerin sorumlulukları: 
(1) Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda 

tutmalıdırlar. 
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(2) Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler.  
(3) Söz ya da davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllülere, 

hakemler ya da izleyicilere hakaret edenler o turnuva süresince antrenörlükten men 
edilirler. 

(4) Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonu, INASFİD ve Özel Olimpiyat Oyunlarının kurallarını bilmek ve 
sporcularını yarışmalara bu kurallar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdürler. 

(5) Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların 
sporcunun kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 

(6) Antrenörler dürüst davranarak sporcuları sınıflandırma yarışmaları ve/veya 
finallerde maksimum gayret göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan 
antrenörler turnuvadan ihraç edilebilir. 

Karşılaşma Çeşitleri: 
Madde 9.Özel sporcular bocce faaliyetleri iki şekilde icra edilir. 
a. Resmi Karşılaşmalar :  
(1) İl Şampiyonaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teşkilatı‟nca o ile ait 

takımların müsabakaları hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. 
İllerde her kademede bölge şampiyonalarına katılmak için müracaat eden takım 
sayısı 3 veya daha fazla olması durumunda; o ilde Federasyon Bocce Temsilcisi 
gözetiminde İl Şampiyonası düzenlenir. Bu turnuvada her kademede ilk 2 dereceyi 
alan takımlar Bölge Şampiyonasına davet edilir. 

(2) Bölge Şampiyonaları: Her bölgede ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir. 
Bölgelerdeki tüm spor kulüpleri katılabilir. Federasyon tarafından düzenlenir.  

 (3)Türkiye Şampiyonası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge 
şampiyonalarında I. kademede final oynayan 1. ve 2. olan takımlar iştirak edebilir. 
Bölge Şampiyonalarında I. kademede ilk 2 dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına 
katılmaya hak kazanan takımlar Bölge şampiyonasında oynattıkları oyuncularla 
katılmak zorundadır. 

(4)Federasyon Kupası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge 
şampiyonalarında II.  kademede final oynayan 1. ve 2. olan takımlar iştirak edebilir.  
Bölge Şampiyonalarında II. kademede ilk 2 dereceye girerek Federasyon Kupası‟na 
katılmaya hak kazanan takımlar Bölge şampiyonasındaki oynattıkları oyuncularla 
katılmak zorundadır. 

(5)Uluslararası Müsabakalar: INASFID ve Özel Olimpiyatlar 
Organizasyonu‟nun gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili ve Spor Kulüpleri 
arasında yapılan müsabakalardır. 
  (6)Tüm Bocce faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya 
genelge hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 
 

b. Özel Karşılaşmalar: 
Spor Kulüplerinin sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya 

diğer illerdeki Spor Kulüpleri ile yapacakları ikili karşılaşmalardır. Karşılaşmanın adil 
takımlar arasında oynanması gerekir. Bu Karşılaşmalardaki sağlık ve güvenlik 
konuları, ilgili Spor Kulüplerinin sorumluluğundadır. 

Karşılaşma Yöntemleri: 
Madde 10.   
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a. Karşılaşmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde 
belirlenen ve Teknik toplantıda açıklanan kademelere göre yapılır. Kademelerde en 
az 3 en fazla 5 takım bulunabilir.  

b.Yarışmalar tek devreli lig usülü veya eleme usulü ile yapılır. Yarışmalarda 
hangi usülün kullanılacağı yarışma öncesindeki teknik toplantıda belirtilir. 

c. Kademelerde 2‟li grupta grupların 1.leri Kademe Birinciliği, 2.leri kademe 
3.lüğü karşılaşması oynar.  

d.  Kademelerde 3‟lü grupta grupların 1.leri kendi aralarında tek devreli lig 
usulü karşılaşırlar ve bu karşılaşmalar sonundaki sıralama turnuvanın birinci, ikinci ve 
üçüncüsünü belirler. 

e. 4 grupla turnuvalarda grup 1.leri Kademe Birinciliği için “Final four-Son Dört” 
usulü ile önce bir birleri ile oynarlar, bu karşılaşmaların galipleri 1.lik, mağlupları 3.lük 
karşılaşmaları oynayarak organizasyon tamamlanır. Burada amaç sporcuların eşit 
sayıda karşılaşma oynamaları ve adil guruplarda rakipleri ile mücadele etmeleridir. 

f. Kademelerdeki gruplar müsabakalar öncesi yapılan teknik toplantıda kura ile 
belirlenir.  

g. İki veya dört gruplu ve tek devreli sayı usulü (Lig usulü) : Takımların 
belirlenmiş fikstür gereği gruplarında yapacakları seri karşılaşmaların tamamlanması 
ve derecelendirilmesi sistemine denir. Takımların derecelendirilebilmesi için 
kazandıkları maçlar için 1 (bir), kaybettikleri maçlar için 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen 
kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir.  

h. Hükmen yenilgi durumunda galip takım karşılaşmayı 1-0 kazanmış sayılır. 
Bu durumda galip takıma 1(bir), yenilen takıma 0 (sıfır) puan verilir. 

ı. Kural hataları yaparak sahada 1 sporcu ile kalarak hükmen yenilen takım 2-0 
yenik sayılır. Bu durumda galip takıma 1 (bir), yenilen takıma 0 (sıfır) puan verilir.  
 Bocce Saha Ölçüsü ve Malzemeleri 
Madde 11. 
a. SAHA 
       (1) Saha 3.66 metre genişliğinde, 18.29 metre uzunluğunda bir alandır. 
       (2) Saha yüzeyi taş tozu, kil, toprak, çimen veya suni yüzeyden oluşturulabilir, 
yeterki sahada herhangi bir yönden gelen topun düz yolunu saptıracak geçici ya da 
kalıcı engeller olmasın. Bu engeller cins, yoğunluk ya da arazi bakımından farklılıklar 
içermez. 
       (3)Saha duvarları kenar ve dip duvar olmak üzere iki tanedir ve herhangi bir katı 
maddeden yapılabilir. Dip duvarlar en az 1 metre  yüksekliğinde olmalıdır. Dip 
duvarlar sert plastik (plexiglas) ya da ağaç maddelerden yapılmalıdır. Kenar 
duvarları, minimum, bocce topları kadar yüksek olmak zorundadır(20-25cm). Kenar 
ya da dip duvarlar oyun boyunca kenar ya da ribaund atışlarında kullanılabilir. Bütün 
sahalar aşağıdaki gibi açık bir şekilde işaretlenmelidir: 
(a) Atış çizgisi ya da ceza çizgisi diyebiliriz. Sporcuların atış sırasında kullanacağı en 
son çizgidir.-Dip çizgiden 3,05 m 
(b) Yarı saha işareti- pallinonun bulunacağı minimum  ara olarak adlandırılır. Oyun 
boyunca pallinonun pozisyonu normal oyun gereği değişebilir; fakat pallino yarı alan 
çizgisinden  daha yakına asla gelemez yoksa oyun geçersiz olur. 
(c) 3.3 m.( 10 ayak) ve 13.3 m.(30 ayak) çizgileri yan alandan yan alana sürekli 
olarak çizilmelidir. 
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. 
b. TOPLAR VE ÖLÇÜM ALETLERİ 
 
(1) Bocce topları ağaç ya da benzer maddelerden üretilebilir ve eşit büyüklerde 
olmak zorundadır. Resmi turnuva topunun çapı107 mm‟den 110mm‟ye kadar olabilir. 
Topların rengi bir takımın dört topu açık ve anlaşılabilir bir şekilde karşı takımın dört 
topundan ayırt edilebildiği sürece önemli değildir. 
 
(2) Palllino 63 mm‟den geniş, 48 mm‟den daha küçük olamaz. Her takımın bocce 
toplarının renkleri ayırt edilebilir bir renkte olmalıdır. 
 
c. Kumpas bir ölçme aleti iki atış arasındaki mesafeyi net bir şekilde ölçme 
kapasitesine sahipse ve turnuva yetkilileri tarafından kabul edilebilirse bu herhangi bir 
alet olabilir. Hedeflerin bölümü için, milimetrelere bölünmüş geri çekilebilir çelik bir 
bant kullanılmalıdır. 

 
Bocce Karşılaşma Kuralları 
Madde 12: 
 
a. Karşılaşmalarda aşağıdaki gevşetmeler dışında Türkiye Özel Sporcular 

Spor  Federasyonu, INASFID, Özel Olimpiyatlar ve diğer Federasyonlar tarafından 
kabul edilen  kurallar uygulanır. 

b. Özel sporcular Bocce Karşılaşmalarında SOI tarafından onaylanmış 
aşağıdaki kurallar uygulanır. 
(1)  Oyun 
          (a)Malzemeler: Bocce 8 top ve daha küçük hedef top olarak adandırılan 
pallino (jack,cue, beebee,misket vs.) ile oynanır. Bir taraf ya da takımda 4 top vardır, 
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A)arka alandan 3,05m Pallino ve atıĢların yapılacağı en 

son faul çizgidir 

 

B)Arka alandan 30 adım:9,145m yarı saha çizgisi. . 

Pallino oyunun baĢlangıcında bu noktayı geçmek 

zorundadır. 

 

A)arka alandan 3,05m Pallino ve atıĢların yapılacağı en 

son faul çizgidir 
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ve genellikle toplar bir takımın toplarını karşı takımınkilerden ayırabilmek için iki ayrı 
renkten oluşur. Büyük toplarda aynı zamanda aynı takımdaki oyuncuların toplarını 
tanımlamak için ayırt edici çizgiler kullanılır. 
           (b)Pallino ve rengi: Hakemin demir para atışı hangi takımın pallino‟ya sahip 
olacağını ve topun renk seçimini belirleyecektir. Hakem olmadığında, iki takımın 
kaptanları para atışını uygular. Para atışı saha alanında yapılmalıdır. 
          (c)Üç-deneme kuralı: Pallino‟ya sahip olan takım pallinoyu 9.125 metre 
işaretinin gerisine ve diğer taraftaki 3.05 metre öncesine yerleştirmek için 3 hakkı 
olacak. Eğer bu üç deneme başarısız olursa, hakem pallinoyu sahanın merkezinde 
15.24.(P Noktası ) metre işaretine (dip faul çizgisinin zıttı) yerleştirir. Fakat, bir takım 
hiçbir zaman ilk atış avantajını kaybetmez. 
          (d)Oyun sırası: Pallino  para atışı ile oyuna başlama hakkını kazanan takım 
üyesi tarafından yuvarlanır ya da atılır. Palino‟yu atan oyuncu ilk atışı kullanmak 
zorundadır. Karşı takım bocce toplarını puan alana kadar ya da dört toplarını bitirene 
kadar atmak zorundadır. „en yakın top „ kuralı oynanan topların sırasını yönetir. Topu 
pallino‟ya en yakın olan taraf iç(puanda) top olarak diğer taraf ise dış top olarak 
adlandırılır. Her ne zaman bir takım (iç)puanda durumunda olursa yana çekilerek 
diğer takımın atışına izin verir. 
           (e) Başlangıç sayısı: Her zaman pallino avantajı ile başlangıç noktasını 
kurmak takımın sorumluluğundadır. Örneğin: A takımı pallinoyu fırlatır ve ilk topu 
atar. B takımı A takımının topunu pozisyon dışı bırakmak için vuruş yapacak kişiyi 
seçer. Böyle yaparak her iki topta, A ve B takımının, saha alanı dışına çıkar, sahada 
sadece pallino kalır. Başlangıç noktasını tekrar kurmak A takımının 
sorumluluğundadır.  
              (f)Top dağılımı: A takımı yuvarlama, fırlatma, sektirme, kenar board tan 
seçeneklerine sahiptir, eğer top sınır dışına çıkmaz ya da oyuncu faul işaretlerini ihlal 
etmezse top sahanın alt tarafındadır. Bir oyuncu aynı zamanda bir puan almayı 
denemek ya da karşı takımın puanlarını azaltmak için „spocking‟ ya da oyundaki 
herhangi bir topa vurma seçeneği de vardır. Top elden çıkana kadar birisi elini topun 
etrafına ya da altına yerleştirerek tutabilir.  El altından dağıtım topun bilek altından 
serbest bırakılması anlamına gelmektedir. 
     (g) Bir oyuncunun oynadığı top sayısı 
     (1) Tek oyunculu takım-oyuncuya dört topla oynamasına izin verilir 
     (2) İki oyunculu takım-her oyuncunun iki topla oynamasına izin verilir 
     (3) dört oyunculu takım-her bir oyuncunun bir topla oynamasına izin verilir 
   
 
          
   h. Antrenörlük 
(1) Yan çizgilerde antrenör olmaz. Bu takım antrenörlerini ve seyircileri de içerir. 
(2) Çiftlerde ya da takım oyununda (sıradan ve/ya birleştirilmiş sporlar), herhangi bir 
sporcu ile tartışma sporcu sahaya adım attığı anda yasaklanır.  
   i.Bölünme-Bölme 
   (1)Yarışma başlamadan önce turnuva yöneticisinin bölünmelerin uygun olduğunu 
sağlaması önerilir. Sporcular önceki deneyimlerine göre ya da daha büyük 
yarışmalara, uyarlanmış oyunlara göre bölünebilir. Aşağıdaki uyarlanmış oyun 
prosedürü mümkün olan en eşit bölünmeler için sporculara yardımcı olacak skoru 
sağlayacaktır. 
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   (2) Her bir sporcu set olarak adlandırılan üç uyarlanmış oyun oynayabilir. Sporcu 
her sahanın sonundan nöbetleşe yapılmalı ve izin verilen topları oynamalıdır. Sporcu 
izin verilen topları oynarken faul çizgisini geçmemelidir. 
          (a)Hakem topu 30 ayak çizgisine koymalı ve oyuncu sekiz top oynamalıdır. 
Hakem en yakın üç topun ölçüsünü alacak ve mesafeyi santimetre olarak 
kaydedecektir. 
          (b)Sonra hakem topu 40 adım çizgisine koyacak ve oyuncu sekiz topla 
oynayabilecek. Hakem en yakın üç topun ölçüsünü alacak ve mesafeyi santimetre 
olarak kaydedecektir. 
          (c)Sonra hakem topu 50 adım çizgisine koyacak ve oyuncu sekiz topla 
oynayabilecek. Hakem en yakın üç topun ölçüsünü alacak ve mesafeyi santimetre 
olarak kaydedecektir. 
          (d)Bölme işlemi boyunca, eğer pallino 30, 40, 50 adım noktasından hareket 
ettirilirse, ölçü alınmadan ve diğer top atılmadan önceki yerine yerleştirilmelidir. 
          (e)Ölçüler bocce topu merkezinin tepesinden  pallino topunun merkezinin 
tepesine alınır, toplamda dokuz ölçme yapılır. 
          (f)Bu bölme işlemleri Özel Olimpiyatların dürüstlük kurallarına uyar. 
 j.Oyun Devrelerinin Tanımı 
 
(1)Top: Geçerli ve Geçersiz 
           (a)Geçerli bir top, yerine ulaştırılan herhangi bir toptur. 
           (b)Geçersiz top, yarış dışı bırakılmış veya cezalandırılmış toptur. Bir top yarış 
dışı bırakılabilir eğer; 
                   (1)bir ceza sonucundaysa 
                   (2)saha dışına çıkmışsa 
                   (3)saha dışındaki bir nesne ya da kişiye çarparsa 
                   (4)saha tahtalarının üzerine çarparsa 
                   (5)sahadaki örtü ya da seyirciye çarparsa 
                   (6)ayak faulü sonucundaysa 
                   (7)sizin (takımınızın) yanlış bir hareketi sonucunduysa 
                   (8)birinin kendi takımının topunun engellenmesi sonucunduysa 
(2) Bocce topu ve Pallino 
               (a)Pallino zaman zaman cue ball, beebee vb. Şeklinde de adlandırılan 
küçük bir toptur. 
               (b)Bocce topu daha büyük oyun topudur. 
 
 
(3)Diğer Terimler 
             (a)Vurma bazen (spocking), atış, (bombing) vb. olarak da bilinir. Yeterli hızla 
yapılan atışlar eğer hedefi şaşırmamışsa arka tahtaya vurur. Atış çizgisi bir faulü 
belirlemek için kullanılır. 
             (b)Bank ya da ribaund atışı bir topun yan ya da arka tahtada oynanmasını 
niteler. 
             (c)Pointing pallinoya yakın bir nokta kazanmak için atılan toptur. 
             (d)Set sahanın bir yanından diğer yanına oynanan topların oynandığı bir 
oyun süresidir ve puanlar verilir. 
 
(4) Faul 
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       Faul ceza olarak tanımlanan bir kural ihlalidir. 
 
k. Oyuncu Düzenlemesi 
         (1)Kaptan-herhangi bir takımda oyun başlamadan önce kaptanın kim olacağı 
belirlenmeli ve yetkililere bildirilmelidir. Kaptan oyun sırasında değiştirilemez, ancak 
turnuva boyunca değiştirilebilir. Sıradaki oyundan önce bu değişiklik turnuva 
yetkililerine bildirilmelidir. 
         (2)Oyuncuların atış sırası : Pallinoyu atan oyuncu ilk atışı yapar diğer oyuncular 
istedikleri sırayla atabilirler. Değişim set bitiminde yapılır; fakat bir oyuncu set başına 
izin verilen top sayısından fazlasını atamaz.  
 
 
l. Değişimler 
       (1) Resmi bildiri-planlanmış bir oyun programından önce değişiklikler konusunda 
yetkililere bildirilmelidir yoksa maç cezası ile sonuçlanacaktır. 
       (2) Oyuncuların değişimi 
(a) Oyuncuların değişimi- oyun ve takım başına sadece bir oyuncunun 
değiştirilmesine izin verilir. Değiştirme takımdaki herhangi bir oyuncunun yerine 
yapılabilir ve farklı oyunlar boyunca aynı takımdan farklı oyuncular değiştirilebilir. 
(b) Sınırlamalar- Bir oyuncu turnuva boyunca bir takım için değişikliğe 
kaydolduğunda, turnuva boyunca başka bir takım için değişiklik yapamaz. 
      (3) Oyun sırasında değiştirme: acil durumlar-Tıbbi olaylar ya da bildirilen acil 
durumlarda oyun boyunca bir oyuncu değiştirilebilir. Acil durum değişimleri sadece bir 
setin sonunda yapılabilir; eğer bu mümkün değilse set ölü olarak düşünülecek, fakat  
değişiklik yapıldığında, değişen kişi oyunu tamamlamak zorundadır.  
(a) Ceza-belirtilen sayıdan az oyuncusu bulunan takımlar maç cezası alır. 
 
m. Molalar, Oyun Gecikmeleri ve Noktaların Kontrol Durumu 

   (1) Mola-her ne zaman geçerli bir olay ortaya çıkarsa yetkili mola verebilir. Mola 
10 dakika ile sınırlıdır. 
   (2)Oyunun kasıtlı geciktirilmesi-yetkilinin düşüncesine göre eğer oyun yeterli ya 
da geçerli sebep olmaksızın kasten geciktirilmişse, yetkili kişiye bir uyarı verilir. 
Eğer oyun hemen kaldığı yerden devam etmezse, geciktiren takım maç cezası 
alır. 
    (3)Hava, felaket, sivil düzensizlik ya da diğer tahmin edilemeyen sebeplerden 
kaynaklanan gecikmeler-Bu tür gecikmelerde, turnuva yöneticisinin kuralı kesin ve 
son olacaktır. 
    (4) Noktaların Kontrol Durumu-Her takımdan bir oyuncu topunu yerine 
ulaştırmadan önce sahanın yanlarında ilerleyebilir. 
 
   n. Cezalar 
        (1) Cezaların Uygulanması 
              (a)Kararlılık: Bir faul işlendiği yetkili tarafından bildirilir bildirilmez, yetkili 
her iki takımın kaptanına da bilgi verir ve ceza kaydedildiğini bildirir. İlerisi için bir 
şey gerekmediği sürece yetkilinin kuralı kesindir. 
              (b)Kapsanmayan koşullar: Bu kurallar çerçevesine girmeyen özel 
durumlarda, turnuva yöneticisinin kararı kesin ve son olacaktır. 
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              (c) İtirazlar: Bir yetkilinin ya da turnuva yöneticisinin kararına herhangi bir 
itiraz Federasyon tarafından antrenör olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından 
oyunun tamamlanışından ya da yetkili veya turnuva yöneticisi tarafından verilen 
kararda 15 dakika içinde yapılmalıdır ve bunlar kabul edilmiş sayılacaktır. 
               (d)Cezalara itirazlar-eğer bir takım planlanmış bir maçı sunmama 
sonucunda ya da kaydedilmiş bir şiddet sonuncunda maç cezası almış ise, hiçbir 
resmi itiraz kabul edilmeyecektir. Özel olarak kanıtlanmamış, dikkate değer 
durumlarda itirazlar kabul edilecek ve değerlendirilecektir. 
 
 
        (2) Özel fauller 
                (a)Faul çizgisi faulleri: Hem işaretleme hem de atışta özel faul 
çizgisinin başta gelen bölümü oyuncunun ayağının herhangi bir bolumu ile ya da 
oyuncu tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri, baston vb. gibi 
aparatlarla top elden çıktıktan ve top özel faul çizgisinin önündeki herhangi bir 
oyun alanına dokunmadan geçilemez. Bir hakem, faulün şahidi olarak, bütün 
faulleri vermelidir. Faul işleyerek bir oyuncunun (takımın) aldığı ceza özel bir 
topun ölü olarak atıldığı bildirilecektir. Hakem atılan top tamamen durana dek 
bekleyecektir ve sonra atılmış topu sahadan uzaklaştıracaktır. Eğer top sahadaki 
diğer toplarla ya da pallino ile birleşirse, bu toplar asıl pozisyonlarından 
uzaklaştırılırsa, hakem topları mümkün olduğu kadar esas pozisyonlarına yakın 
yerlerine yerleştirir ve oyun devam eder. 
                 (b) İki ya da dört oyunculu takımlarla ilgili oyuncuların izin verilen 
top sayısından fazla topla oynaması: Bir oyuncu set boyunca fazladan top 
attığında, atılan top geçersiz sayılır. Hakem atılan top tamamen durana kadar 
bekler ve atılan topu sahadan uzaklaştırır. Eğer top sahadaki diğer toplarla ya da 
pallino ile bir araya gelirse ve esas pozisyonlarından uzaklaştırılırsa, hakem bu 
topları mümkün olduğu kadar esas yerlerine yakın yerlere koyar ve oyun devam 
eder. Bu durum dört oyunculu takımlarda oyuncunun bir top ile oynaması yerine 
iki topla oynaması ya da iki oyunculu takımlarda oyuncunun iki topla oynaması 
yerine üç topla oynaması durumlarında da ortaya çıkar. İki oyunculu takım-iki 
oyunculu bir takımda kalan oyuncunun oynamak için sadece bir topu olacak. Dört 
oyunculu takım-Hiçbir topla oynamadan kalan oyuncu oynanmayan toplarla kimin 
oynayacağına karar vermek zorundadır. 
                   (c) Kendi takımına ait bir topun kuraldışı hareketi: Eğer bir oyuncu 
kendi takımının bir ya da birden fazla topunu hareket ettirirse, toplar sahadan 
uzaklaştırılır ve geçersiz sayılır, oyun devam eder. 
                  (d) Rakibin topunun kuraldışı hareketi: Eğer, sekiz topun hepsi 
atıldıktan sonra, eğer oyuncu rakibin bir ya da birden fazla topunu hareket ettirirse 
ve hala oynanmayan toplar varsa, hakem topları mümkün olduğu kadar esas 
yerlerine yakın yerlere koyar ve oyun devam eder. 
                   (e) Pallinonun bir oyuncu tarafından kuraldışı hareket ettirilmesi: 
Eğer pallino bir oyuncu tarafından hareket ettirilirse, karşı takım oynanmayan 
topların yanı sıra yarışmada bulunan topların sayısı kadar puanla 
ödüllendirilecektir. Eğer takım sahada top yokken ve oynanmayan top 
kalmamışken faul yapmışsa, setin sona erdiği hakem tarafından bildirilir ve aynı 
sondan başlanır. 
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(3) Topların ya da pallinonun kazara ya da zamansız bir hareketle hakem 
tarafından yerinden oynatılması 
        (a) Oyun sırasında bir topun ya da pallinonun kaza ile oynatılması (daha 
fazla top oynanmak üzere olduğunda)-Eğer bir hakem, ölçme ya da herhangi 
başka bir durumda, yarışma esnasında topları ya da pallinoyu hareket ettirirse, 
yarışma geçersiz sayılır ve son yerinden devam eder. 
       (b) Bütün toplar oynandıktan sonra hakem tarafından pallino ya da bir topun 
kazara veya zamansız oynatılması-işaretler hakem için kesinse, işaretler 
puanlanır. Bütün belirsiz işaretler puanlanmaz ve set geçersiz sayılır ve oyunun 
sonundan başlanır. 
 
(4) Topun hareketine müdahale edilmesi 
     (a)Kendi takımı tarafından-Eğer bir oyuncu kendi takımının topunun hareketine 
müdahale ederse, hakem faule şahit olarak atılan topun geçersiz olduğunu 
bildirmek zorundadır. Geçersiz top sonra sahadan uzaklaştırılır. Hakem faulü 
bildirdikten sonra sahada ilerleyen topun ilerleyişini durdurmaya teşebbüs 
etmelidir, böylece bu top oyundaki diğer toplara çarpmayacaktır. Eğer hakem 
sahada ilerleyen topu durduramazsa, top tamamen durana kadar bekleyecek ve 
onu sahadan uzaklaştıracaktır. Eğer top sahadaki diğer toplarla ya da pallino ile 
temasa geçerse ve bu toplar esas pozisyonlarından uzaklaşırlarsa, hakem topları 
mümkün olduğu kadar esas pozisyonlarına yakın yerlere yerleştirecek ve oyun 
devam edecektir. 
      (b) Rakip takım tarafından-Eğer bir oyuncu rakip takımın topunun hareketine 
müdahale ederse aşağıdaki seçeneklerden biri ile faul cezası verilecektir; 
(1)Toplarla oynaması durdurulur 
(2)Setin geçersiz olduğu bildirilir 
(3)Ceza azaltılır, dokunulan topların duruşu kabul edilir ve oyuna devam edilir. 
     (c) Pozisyonun hiçbir şekilde aksamaması-Eğer bir seyirci, hayvan ya da 
nesne topun hareketini yarıda keserse ve bu top oyundaki diğer toplara 
dokunmazsa, aynı oyuncu tarafından tekrar oynanmalıdır. 
    (d) Pozisyonun aksaması- Eğer bir seyirci, hayvan ya da nesne topun 
hareketini yarıda keserse ve bu top yarışmadaki ve oyundaki diğer toplara 
dokunursa, set geçersiz sayılır. 
    (e) Oyunun başka türlü aksaması-Her bir takımın pallinoya en yakın topunu ya 
da pallinonun pozisyonunu engelleyen herhangi bir hareketi seti geçersiz kılar. 
Pallinodan başka topların ya da birbirine yakın iki zıt topun hareketi durumunda, 
toplar takım kaptanları ya da hakem tarafından esas pozisyonlarına mümkün 
olduğu kadar yakın yerlere yerleştirilebilir. Bu tür aksatıcı hareket diğer sahadan 
gelen geçersiz bir top, yabancı nesneler, seyirciler ya da hayvanların sahaya 
girmesi ile ve oyundaki topların yerlerinin değişimi esnasında ve sonuncunda 
doğabilir. 
    
(5)Yanlış renk dağılımı 
(a)Değiştirilebilir- Eğer bir oyuncu yanlış renkli topu alırsa, top başka bir oyuncu 
tarafından ya da hakem tarafından durdurulmayabilir. Topun sonuna kadar 
gelmesine izin verilir ve top uygun renkte bir topla hakem tarafından değiştirilir. 
(b)Değiştirilemez- Eğer bir oyuncu oyundaki diğer topa dokunmadan 
değiştirilemeyen farklı renkli bir topu atarsa, oyunun işaretleri bu zamanda 
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kaydedilir, topu atan ya da fırlatan takım için yanlış top hesaplaması yapılır ve 
oyuna devam edilir. Yanlış topların tanımlamasını yapmak iki takımın kaptanları 
ya da hakeme aittir.  
(6)Oyunun yanlış devri 

               (a)Başlangıç noktası: Eğer bir takım yanlışlıkla pallino ya da ilk topunu 
verirse, hakem hem pallino hem de topu geri verecektir ve set aynı yerden devam 
edecektir. 
               (b)Uygunsuz sıklıkta uygun rengin sonraki atışları: Eğer bir oyuncu 
topunu kendi takımı içerdeyken atarsa ve diğer takımın hala atılmamış topları varsa, 
atılan top geldiği yerde kalır, oyun içinde olarak düşünülür ve oyun devam eder. Bu 
kural hangi topun içerde olduğunu kimin gösterdiğine bakılmaksızın doğru olarak 
kabul edilir, çünkü içerde pozisyonu doğduğunda ölçme sorumluluğu her takımın 
kendi sorumluluğundadır. 
 
o. Yetkililer 
 
        (1) Vekil yetkililer 
               (a) Oyun sırasında- Yetkililerin vekilleri sadece Turnuva Yöneticisinin veya 
her iki takım kaptanlarının izni ile oyun boyunca bulunabilir. 
               (b) Yedek yetkililer-Yedek yetkililer izin Turnuva Yöneticisi tarafından 
verildiği sürece oyunun herhangi bir aşamasında atanabilir. 
               (c)Takım önerileri-Eğer oyunun herhangi bir aşamasında takımlardan biri 
Turnuva yöneticisine geçerli bir neden sunarsa değişiklik yapılabilir. 
               (d) Yetkililerin üniforması-Hakemler net bir şekilde oyunculardan ayırt 
edilebilir olmalıdır. 
 
      (2)Etik 
         Yetkili kanununun etiği-Bir hakem; 
              (a) Oyunun kurallarını çalışacak 
              (b)kararlarında adil ve ön yargısız olacak, kararlarını skora bakmaksızın 
uygulayacak 
          (c)Kararlı fakat herkese hükmeden olmayacak; nazik fakat göze girmeye 
çalışan olmayacak; pozitif fakat asla kaba olmayacak; dik başlı fakat asla kibirli 
olmayacak; dostça fakat cana yakın olmayacak; sakit fakat her zaman tetikte olacak. 
             (d)Oyunu yönetmek için hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır olacak 
             (e)Bir takıma diğer takım üzerinde avantaj veya fayda sağlayacak bilgi 
vermeyecek. 
 
   p. Diğer koşullar 
     (1) Kırık top- Eğer bir set sırasında bir top veya pallino kırılırsa, set geçersiz 
sayılacaktır. Pallino veya topun değişimi Turnuva Yönetiminin sorumluluğundadır. 
     (2) Saha bakımı 
             (a)Oyundan önce- her bir oyun başlamadan önce Turnuva Yöneticisinin 
gözetiminde bütün sahalar temizlenmek zorundadır. 
             (b)Oyun sırasında saha bakımı- Sahalar oyun esnasında yenilenemez. Taş, 
bardak gibi nesneler ve engeller oyun sırasında uzaklaştırılabilir. 
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     (3) Olağan dışı saha koşulları- Eğer Turnuva Yöneticisinin düşüncesine göre saha 
koşulları oyun için elverişsizse, oyun durdurulabilir ve başka bir saha ya da tayin 
edilen başka bir tarihte devam ettirilebilir. 
 
              (c) Top ya da pallinoyu uzaklaştırma-Hiçbir oyuncu pallino ya da başka bir 
top tamamen durmadan kendi topunu oynayamaz. 
 
r.Oyuncu davranışı 
          (1) Her ne zaman mümkünse, bir oyuncu rakip oynarken sahadan ayrılabilir. 
          (2)Sportmenliğe aykırı davranış-Oyuncular her zaman sportmen tarzda 
davranışlar sergilemelidir. Zayıf sportmenlik olarak sayılan hakaret edici dil, söz, 
mimik ya da söz gibi herhangi bir davranış, eğer bunlar göze batacak şekildeyse 
diskalifiye ile sonuçlanabilir. 

(3) Özel Sporcular Bocce Karşılaşmalarında Özel Olimpiyatların ruhuna uygun 
olmayan, bir takımın diğerine ezici bir üstünlük sağladığı durumlarda Federasyon 
temsilcisi üstünlük sağlayan takımın antrenörü ile görüşerek oyunun daha adil 
olmasını sağlayıcı tedbirler aldıracaktır. 

(4) Yapılan sınıflandırmaya rağmen adil olmayan karşılaşma oynanması 
durumunda antrenörler karşı takımı ezmemek için azami özeni göstermek 
zorundadırlar. Aynı turnuvada Federasyon Gözlemcisi tarafından 2 kez ihtar edilen 
antrenör turnuvadan ihraç edilir. 
 

Karşılaşma Kademeleri : 
Madde 13.   
(a)Turnuvalara katılan takım sayısına göre kademeler belirlenir.  
(b)Kademelerin alt grupları turnuva öncesinde BSAT puanlarına veya 

sınıflandırma testlerine göre federasyon gözlemcisi tarafından belirlenir. 
 
Karşılaşmaların Organizasyonu : 
Madde 14. Özel Sporcular Bocce faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı 

olarak Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan programa uygun olarak 
yürütülür.  
 

Karşılaşmaların Tescili : 
Madde 15. Özel Sporcular Bocce Resmi karşılaşmalarının tescili Federasyon 

tarafından yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş federasyon görevlisi 
yapar. 
 

Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 
Madde 16. 
a. Karşılaşmaların belirtilen saha ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu 

nedenlerle uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
(1) Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa 

koşulları, kaza, hakemlerin ulaşamaması vs.) maçlar ertelenebilir veya yer değişikliği 
yapılabilir. 

(2) Takımların birbirleri ile anlaşmaları durumunda da karşılaşma geri 
bırakılamaz. 
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(3) Geri bırakılan karşılaşmalar aynı sıra ile yapılır. Organizasyon komitesi 
yerini değiştirdiği karşılaşmaları ilgili taraflara 1 saat önceden bildirmelidir. 

(4) Zamanında oynanması gereken karşılaşmaya sahaya geldiği halde 5 
dk.dan daha fazla geç çıkan takım hükmen yenik sayılır, bu durumda erteleme söz 
konusu olamaz.  

(5) Hakemler karşılaşmanın oynanmasının sporcuların sağlığı açısından 
sakıncalı gördükleri durumlarda Organizasyon Komitesi ile görüşerek maçı geri 
bırakabilirler. 

(6) Karşılaşmanın taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının 
ayrı ayrı veya birlikte hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara 
sebebiyet vermeleri nedeni ile karşılaşmanın selametle devam ettirme imkanının 
ortadan kalkması durumlarında Hakem karşılaşmayı durdurarak erteleyebilir. Bu 
durumda Organizasyon Komitesi Federasyon ile görüşerek maçın tekrarına veya 
hükmen tamamlanmasına karar verir. 

 
Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi: 
Madde 17.   
a. Takımların karşılaşmalar için sahaya çıkarabilecekleri sporcu ve kenar 

yönetime ilişkin kadroları aşağıdaki gibi oluşturulur. 
(1) Resmi karşılaşmalara en az 1 en fazla 4 sporcu ile iştirak edilir. Resmi 

organizasyonlarda bu sayıyı Federasyon belirleyerek takımlara bildirir. 
(2) Karşılaşma esnasında kenarda en fazla 1 sporcu, 1 antrenör ve 1 yardımcı 

bulunmasına izin verilir.  
(3) Karşılaşmalarda yarışan takımlar kız, erkek veya kız-erkek Karma takımları  

olarak oluşturulabilir. 
(4) Her karşılaşma öncesinde kenar yönetimde bulunacak antrenör ve 

İdareci/bakım görevlisinin isimleri sporcu isimleri ile birlikte 30 dk. önceden bildirilmek 
zorundadır. Listede ismi olmayan sporcu ve kenar yönetimin sahaya girmesine izin 
verilmez. 

(5)Sporcuların isimleri organizasyona önceden bildirilen oyuncular olacaktır. 
Aksi durumda maç oynanmaz, söz konusu takım hükmen yenik sayılır.  

(6) Oyun en fazla 4 kişi ile oynanır. Herhangi bir nedenle sahada  oyuncu 
kalmayan takım hükmen yenik sayılır. 

b. Başlangıçta hangi takımın başlayacağını karşılıklı iyi niyet kuralları 
çerçevesinde yazı-tura geçerlidir. Aksi durumda maçın hakemi takımların başlangıç 
seçimini yapar. 
 

Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri: 
Madde 18.   
a. Karşılaşma esnasında sporcuların yere düşmeleri halinde öncelikle 

antrenörler Hakem veya Saha komiserinden onay almak koşuluyla oyun alanına 
girerek sporcusuna yardım edebilirler. Bu istisna dışında antrenörler oyun alanına 
hiçbir şekilde giremezler. 

b. Karşılaşmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler antrenör 
ile birlikte oyun alanına girerler. Hakem, Saha komiseri veya federasyon temsilcileri 
gönüllülerin saha kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına 
izin verirler. 
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Kazanma Puanı : 
Madde 19.   
 
Özel sporcular bocce karşılaşmaları : 
a. Dört oyunculu takım (oyuncu başına bir top)=16 puan 
b.  İki oyunculu takım (oyuncu başına iki top)=12 puan 
c-  Bir oyunculu takım (oyuncu başına dört top)=12 puan 
 
a. Yukarıdaki puanlama prosedürü temel turnuvalarda daha yaygındır; fakat 

değişiklikler kabul edilebilir. 
b.  Skor kartı- Maçtan sonra skor kartını imzalamak her takımın kaptanının 

sorumluluğundadır. İmzalar final puanının kesinliğini belirleyecektir. Puan 
ya da geçerlilik konusunda itirazı bulunan kaptan oyunlara itirazların 
kaydedilebilmesi için imzalamamalıdır.  

c. Turnuvalar için puanlama prosedürü-Yarışma müdürlüğünün 
sağduyusunda, oyunlar herhangi bir puana ulaşıncaya dek ya da belirli bir 
süre dahilinde oynanabilir. 

 
        (1)Set boyunca eşitlik- iki karşı topun pallinoya eşit uzaklıkta (eşitlik) olması 
durumunda topu son yuvarlayan takım eşitlik bozulana kadar yuvarlamaya devam 
edecektir. Örneğin: A takımı topu pallinoya doğru yuvarlar ve bir puan alır. Sonra B 
takımı topunu pallinoya doğru yuvarlar ve hakem her iki topunda pallinoya uzaklığının 
eşit olduğunu tespit eder. B takımı pallinoya A takımından daha yakın mesafeye 
ulaşıncaya kadar yuvarlamaya devam eder. Eğer takım B bunu başarır ve takım A 
tekrar beraberlik sağlamak için bu topu dışarı vurursa, A takımı eşitliği bozana kadar 
yuvarlamaya devam eder. 
        (2)Set sonunda eşitlik-Zıt takımlara ait en yakın iki topun da pallinoya 
uzaklığının aynı olması ve eşit olması durumunda hiçbir puan verilmeyecek. Pallino 
onun son dağıtıldığı takıma geri döner. Oyun son oynanan setten sahanın sonundan 
devam eder.  

 
Neticelerin ilan edilmesi : 
Madde 20.   
a. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INASFİD, Özel Olimpiyatlar ve 

SOI kurallarına uygun olarak oynanan ve tamamlanan karşılaşmaların sonuçları 
hakemlerin maç kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.   

b. Özel karşılaşmalarda sayı çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 

Hükmen Yenik Sayılma : 
Madde 21.  Hükmen yenik sayılmayı gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir. 
a. Başlama saatinden 10 dk. İçinde sahaya çıkmayan takımlar, 
b. Karşılaşma kıyafeti ile sahaya çıkmayan takımlar, 
c. Sahaya her hangi bir nedenle sporcu çıkaramayan takımlar, 
d. Başka spor kulüplerinin oyuncularını oynatan takımlar, 
e. Karşılaşmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından 

maçın tatil edilmesine neden olan takımlar, 
f. Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak oyuncu oynatan 

veya oynatmaya yeltenen takımlar, 
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g. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin maçın selametle tamamlanmasını 
engelleyen ve hakem tarafından maçın tatil edilmesine neden olan takımlar, hükmen 
yenik sayılırlar. 

 
Karşılaşma kıyafetleri :  

Madde 22.  
    KILIK KIYAFET 
                  a.Oyuncular bocce sporuna uygun tek tip spor kıyafeti giymelidirler. 
                  b.Oyuncuların saha yüzeyine zarar verecek, ona zarar verebilecek 
ayakkabılar giymelerine izin verilmez. Ayrıca oyuncuların ayakkabısız oynamasına 
da izin verilmez. 
                  c.Uygunsuz kıyafet giyen ya da tek tip spor kıyafeti giymeyen sporcuların 
turnuvaya katılmalarına izin verilmez. 

 
       d.Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile takımlarının başında 

sahaya çıkarlar. 
       e. Hakemlerin tümü (masa hakemleri dahil) INASFID ve CBİ (Uluslararası 

Bocce Fed.) kurallarına uygun olarak giyinirler. 
 
Resmi Görevliler : 
Madde 23. 
a. Özel Sporcular Bocce karşılaşmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, 

karşılaşma hakemleri, masa görevlileri, saha komiseri veya Federasyon temsilcisidir.  
b. Bu belirtilen Resmi görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse 

bulunmayacaktır. Bu hususu sağlamaktan Federasyon Temsilcisi sorumludur. 
c. Herhangi bir nedenle maça gelemeyen hakemin yerine federasyon 

temsilcisinin de onayladığı başka bir hakem atanır ve maçın oynanması sağlanır. 
 
İtirazlar : 
Madde 24.  

        İtirazlar 
             a. Yetkiliye itiraz-oyunun başlangıcı öncesinde her takımın gösterilen 
yetkiliye herhangi bir sebepten itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz üzerinde düşünülür 
ve Turnuva Yöneticisi tarafından karara bağlanır. 
             b.  Katılımcı yetkililer-Takımın hiçbir üyesinin veya kayıtlı vekilin o takımında 
oynayacak olduğu hiçbir oyunun yönetiminde yardımcı olmasına izin verilmez. 

  
(1) Karşılaşmalarda takımlar karşı takım veya oyun kurallarının 

uygulanmasındaki ihlaller konularında itirazda bulunabilirler. 
(2) Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için CBİ 

(Uluslararası Bocce Fed.) kuralları gereği 100 Euro karşılığı Türk Lirasının 
karşılamada görevli Federasyon Yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu bedelin 
yatırılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz. 

(3) Karşılaşma başlamadan önce, karşı takımın oyuncuları, antrenörleri için 
yapılabilecek itirazlar yukarıda belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip sayı 
cetvelinin İtiraz kısmına yazılarak imzalanmak suretiyle yapılır.  

(4) Karşılaşma başladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları ya da 
herhangi başka bir olay nedeniyle takımın olumsuz etkilendiği konusunda itiraz 
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yapılabilir. Bu itirazlar maçın tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde 
yazılı olarak ve yukarıda belirtilen meblağın ilgili kişiye yatırılması ile yapılır. Yazılı 
itirazlarda gerekçeler belirtilmek zorundadır. 

(5) Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (İl Bocce Temsilcisi, 
Federasyon Temsilcisi, Federasyon Teknik Kurul üyesi, Federasyon İl Temsilcisi) 15 
dk. içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. 

(6) İtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak 
kaydedilerek makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/faks çekilir. 
 

Cezalar : 
Madde 25.   
a. Karşılaşmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 
b. Karşılaşmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek karşılaşmanın 

selametle devamını engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dışına 
çıkartılır.  

c. Saha dışına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam 
ederek karşılaşmaya müdahaleye devam ederse salon dışına davet edilir ve salon 
dışına çıkana kadar karşılaşma durdurulur. 

d.  Sporcu ve antrenör 2 dk. içinde saha dışına ve salon dışına çıkmayı kabul 
etmez ve yerine getirmez ise  o sporcu ve antrenörün takımı hükmen yenik sayılır. 

e. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenör bir sonraki müsabakada oynayamaz, 
sahaya çıkamaz. 

f. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün turnuvanın diğer karşılaşmalarında 
yer alıp almaması ile ilgili karar organizasyon komitesince ve Federasyon 
temsilcisinin de görüşlerini alınarak verilir. 

g. Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu ve antrenörlerin diğer 
organizasyonlara katılımı ile ilgili kararı Federasyon birlikte vererek 7 gün içerisinde 
ilgili spor kulübüne yazılı olarak bildirir. 
 

 
Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular: 
Madde 26.   
a. Yabancılar ile yapılacak karşılaşmalarda görev alacak sporcuların form 

düzeylerini korumaları ve milli takımı yurt içi ve dışında daha iyi temsil edilmesini 
sağlamak için ilgili spor kulüpleri milli takım aday kadroya çağrılan sporcularının 
eğitimlerine ağırlık vereceklerdir. 

b. Milli takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların 
kendilerine belirtilen gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili spor kulüpleri 
sorumluluğundadır. 

c. Davet edilmesine rağmen Milli müsabakalar ve müsabakalarla  ilgili hazırlık 
çalışmalarına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza 
kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Spor Kulübü 
faaliyetlerine katılmasına izin verilmez.  

d. Milli karşılaşma ile il/bölge şampiyonalarının çakışması durumunda 
federasyon il/bölge şampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir. 
 

Teknik Toplantılar : 
Madde 27. 
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a. Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan 
karşılaşmalarla ilgili yapılacak teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın 
katılmayan/geç katılan takımlar yarışmalara alınmazlar.  

b. Madde 27.1‟de belirtilen gerekçelerle turnuvaya kabul edilmeyen takımlara 
harcırah ödenmez. 

 
Doping ve uyuşturucu ile Mücadele: 
Madde 28. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu çalışanları, resmi 

görevlileri, yöneticiler, sporcular ve bünyesinde yer alan tüm kişiler doping ve gençleri 
zehirleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak davranış içersinde olmakla 
yükümlüdürler. 
            İl/Bölge/Türkiye şampiyonalarında yer alan sporcular, antrenörler ve idareciler 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler için 
uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.  

 
Tertip Kurulları 
Madde 29.Müsabakaların Tertip Kurulları: 
 Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü 

müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür. 
Müsabaka Tertip  Kurulları‟nın Görev ve Yetkileri; 

        a. Müsabakalara girecek takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini 
tespit etmek, 
    b. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. 
     c.Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede 
karara bağlamak, 
     d.Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden 
ertelenmiş maçların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek, 
    e.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek 
bir durum var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,  
    f.Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların maç saatinden 
önce tehirine karar vermek.  

g. Müsabakaların devamı sırasında doğacak anormal haller nedeniyle yarıda 
kalan müsabakalar için, Turnuvada görevli Teknik Kurul üyesi, kendi başkanlığında, 
maçın hakemleri (masa hariç), Bocce, Bowling, Dart Federasyonu İl Temsilcisi 
(gerekirse) ve İl temsilcisinden bir komisyon oluşturarak uygulanacak hareket tarzını 
belirlemek, bu konuyu sonuç raporunda federasyona bildirmek.  

h. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde İllerce tertip edilecek 
müsabakaların hakemlerini tayin etmek, 
          ı. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile 
onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara 
katılan kulüplerin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek, 
         j. İllerin Özel Sporcular Bocce faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular boccesinin 
kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, 
         k. Uluslararası Spor Federasyonunda değişen bocce kurallarını federasyona 
bildirmek ve uygulanması için tedbir almak. 

 
Talimatta Yer Almayan Konular: 
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Madde 30. Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa,  
yönetmelik, genelge ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar 
verir ve onayı ile uygulanır. 

 
Yürürlük 
Madde 31. Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 
 Yürütme 
 Madde 32. Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Başkanı yürütür. 
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