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YÖNETİM KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ : 15/03/2009 

KARAR NO  : 2 

 
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

BOWLİNG YARIŞMA TALİMATI  
 

Amaç  

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

tarafından düzenlenecek Bowling yarışmaları ile bu yarışmalara 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 yapılacak bütün resmi ve özel Özel Sporcular  

Bowling müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü 

itirazların karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3: (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 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 Talimat 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, 

 İNASFİD  :Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu, 

    SPECİAL OLİMPİCS :Özel Olimpiyat Oyunları, 

 Özel Sporcu  :Zihinsel Engelli Sporcular 

    Tertip Kurulu  :Bowling yarışmalarını yönetmekten sorumlu olarak kurulan 

kurullarını ifade  eder.  

BSAT    :Bowling  Yetenek Değerlendirme Testi 

KATEGORİ  :Sporcuların yaşlarına göre sınıflandırılması 

KADEME    :Sporcuların yaş kategorileri içerisinde Bowling Yetenek 

Değerlendirme Testinde aldıkları puanlara göre sınıflandırılması 

FEDERASYON BOWLİNG TEMSİLCİLERİ : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

tarafından özel sporcular bowling yarışmalarını 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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Bowling Yarışmalarına  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 Kulüplerinin  bowling takımı veya ferdi sporculardır.  

 

       

 Bowling Yarışmaları ve Kadro Yapıları: 

 Madde 6: 

1. Bowling faaliyetlerine katılacak takımların resmi karşılaşmalarda yarışacak 

Bowling sporcularının performanslarını belirtmek suretiyle, 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. 

2.  Türkiye Şampiyonasında seviye tespiti yapılır. 

3. Yaş grupları ve yetenek seviyelerine göre karşılaşmaların yapılacağı kategoriler 

belirlenir ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak “Teknik toplantı”larda 

açıklanır. 

4.En az 8 saatlik Bowling Temel Eğitim almaları gerekmektedir. 

 

 

Bowling Yarışmalarına Katılacak Sporcular 

Madde 7: 

1 Yarışmalara  katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır. 

a. Sekiz yaşından büyük olmak, 

b. Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak ve eğitimine devam etmek. 

c. Herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş olmak, 

d. En geç 30 gün içinde Performans uygulanmış olmak. 

2. Karşılaşmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: 

a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 

davranışlarıyla Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, hakemlere 

ya da rakiplerine hakaret eden sporcular  Müsabaka Başhakemi/hakeminin ve Federasyon 

temsilcisinin vereceği rapor doğrultusunda yarışmalardan ihraç edilebilirler. 

      b. Yarışma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcu/sporcular 

bir sonraki yarışmalara katılamazlar.  

      c. Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye 

olur. Antrenörler sporcularının gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla 

sorumludurlar. 

3. Her sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından 

onaylanmış Fotoğraflı Lisanslar ile müsabakalara iştirak edebilirler.  

4.  Lisansı olmayan sporcular karşılaşmalarda oynayamaz. 

 

Yarışmalara  Katılacak Antrenörler  

Madde 8: 

1 Bowling Yarışmalarında görev alacak antrenörlerde “Bowling antrenörü” belgesi 

aranır. 

2. Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulübüne isimleri bildirilen 

öğretmen/eğitimciler sporcuyu yarışma pistinde gönüllülere/hakemlere teslim etmek 

zorundadır.  

3. Antrenörlerin sorumlulukları: 

 a. Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda 

tutmalıdırlar. 

b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler.  
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c. Söz yada davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllülere, hakemler 

yada izleyicilere hakaret edenler o yarışma süresince antrenörlükten men edilirler. 

ç. Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 

INASFİD,  Özel Olimpiyat Oyunları ve Uluslararası  kurallarını bilmek ve sporcularını 

yarışmalara bu kurallar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdürler. 

d. Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun 

kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 

 e.Antrenörler dürüst davranarak sporcuları Sınıflandırma yarışmaları ve/veya 

finallerde maksimum gayret göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan 

antrenörler yarışmalardan ihraç edilebilir. 

 

Karşılaşma Çeşitleri 

Madde 9. Özel Sporcular Bowling  faaliyetleri iki şekilde icra edilir. 

 

1. Resmi Karşılaşmalar :  

1.İl Teşvik Müsabakaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teşkilatı’nca o ile ait 

takımların müsabakalara hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. 

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 serisinde 1 nci , 2 nci, 3 ncü olan ve derecesi en iyi olan sporcular 

federasyonca uygun görüldüğü takdirde davet edilir. 

4.Federasyon Şampiyonası :  Federasyon tarafından düzenlenir.  Bölge 

şampiyonalarında  2 nci , 3 ncü ve 4 ncü olan sporcular federasyonca uygun görüldüğü 

takdirde iştirak edebilir.  

 

5.Uluslararası Müsabakalar : INASFİD ve Özel Olimpiyatlar  

Organizasyonu’nun  gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili ve Spor Kulüpleri 

arasında yapılan müsabakalardır. 

     6.Tüm Bowling faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya 

genelge hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 

 

2.Özel Karşılaşmalar : 

Spor Kulüplerinin sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer 

illerdeki Spor Kulüpleri ile yapacakları ikili karşılaşmalardır. Yarışmalarda sağlık ve 

güvenlik konuları ilgili Spor Kulübünün sorumluluğundadır. 

 

Yarışma Yöntemleri  

Madde 10.   

1 Karşılaşmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde 

belirlenen ve Teknik toplantıda açıklanan kademelere göre yapılır.  

2. Müsabaka şekli; 

a. Tek erkek, tek kız, 

b. Çiftler erkek, çiftler kız, 

c. Karışık çiftler (erkek/kız) 

d. Takım erkek, Takım kız, 

e. Karışık Takım (erkek/kız). 
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    Erkek  ve Bayan Kategorileri:                                       

                8-11 : yaş 

                12-15     :  yaş 

                16-21      : yaş 

                22 +        : yaş 

3. Serileri oluşturulan sporcular % 15 puanlaması oluşturularak yarıştırılır. (seriler 

oluşturulurken göz önünde bulundurulan derecelerin % 15 den daha iyi derece yapan 
sporcular diskalifiye olur.)    

Bowling Yarışma Kuralları 

Madde 11. 

Yarışmaların çeşitleri aşağıda belirtilmiş olup, yarışmalar bu esaslara göre 

düzenlenir. 

1. Oyun Tanımı 

Bir Amerikan 10 pin oyunu, 10 farmeden oluşur, bir sporcu sterike yapmadıkça, ilk 

9 farmenin her biri için 2 atış yapar, 10’ncu farmede, eğer bir sterike veya spare olmuş 

ise 3 atış yapar. Her farme düzenli bir sırada atış yapan sporcu ( Lar) tarafından 
tamamlanır.  

2. Yarışma şekilleri, 

a. Tek erkek, Tek kız, 

b. Çiftler erkek, çiftler kız, 

c. Karışık çiftler (erkek/kız) 

d. Takım erkek, Takım kız, 

e. Karışık Takım (erkek/kız) 

f. Yer zaman ve takım sayılarına göre Teknik Kurul Üyelerince yukarıda belirtilen 

oyun formatlarından birisi uygulanır. Ayrıca müsabaka şeklide yine yer zaman ve takım 

sayıları baz alınarak tek oyun yada birden fazla oyun ile eleme usulü olmak üzere 

herhangi bir yarışma şekli yine Teknik Kurul Üyelerince alınan karara göre uygulanabilir. 

Sonuç olarak yarışmacının derecesini oyun sonunda aldığı toplam puanlar belirleyecektir. 
Eğer eleme usulü ise aynı oyun içerisindeki toplam puanlara göre sıralama belirlenir.  

g.Müsabaka öncesinde performansları alınacaktır ve Federasyonun belirlediği süre 

içerisinde BSAT testleri faaliyetten 15 gün önceden teslim edilecektir. Ancak salon şartları 

ve zamanın izin verdiği takdirde ısınma sonrasında ilk oyun aynı zamanda performans 
belirlemek içinde kullanılır. 
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3. Bowling Topu  

a. Uluslararası federasyonlarca kabul edilen toplar kullanılabilir.  

b.Top yüzeyini değiştirici işlemler oyun blokları arasında yapılır. 

c. Sporcular en fazla 3 topla katılabilir.  

ç. Turnuva başladıktan sonra kurallarda belirtilen yüzey değişiklikleri haricinde 
toplarda herhangi bir değişikliğe gidilemez. 

d.Turnuvada bir topta en fazla 5 tutma deliğine izin verilir. Sporcu başparmağını 
soktuktan sonra diğer delik setlerine orta ve yüzük parmaklarıyla erişebiliyor olmalıdır.  

e. Atış sırasında sporcu başmağını başparmak deliğinin içinde veya üzerinde 

bulundurulmalıdır. Başparmak atış sırasında başparmak deliğinden 180 derece ters yönde 

olamaz.  

4.Skorlama Şekli 

Bir sterika olmadığı durumlarda, sporcunun birinci atışında devrilen pinlerin sayısı, 

o farme üst sağ köşesindeki küçük karenin yanında yazılır. Sporcunun ikinci atışındaki 

devrelin pinlerin sayısı küçük kareye yazılır. Eğer bir farme ikinci atışından kalan pinler 

devrilmez ise, skor tabelasına bir (-) yazılacaktır. Farme’deki iki atışın toplamı hemen 

kayıt edilir.  

5. Starike  

Bir farme birinci atışında 10 pinlik tam set devrildiği zaman sterike olur. Hangi 

farmede yapılmış ise o farme üst sağ köşesindeki küçük kareye 1 (x) yazılır. Bir starike 
yazısı 10’a ilaveten sonraki iki atışta devrilen pinlerin sayısının toplamıdır. 

6.Spare 

Birinci atıştan sonra kalan pinlerin o farmedeki ikinci atışta devrilmesi ile spare 

yapılır. Farme üst sağ köşesindeki küçük kareye 1 (/) yazılır. Spare sayısı 10’a ilaveten 
sporcunun sonraki ilk atışdaki devrilen pinlerin sayısının toplamıdır. 

Yarışma Kademeleri  

Madde 12. 

1. Yarışmalara katılan takım veya ferdi sporcuların sayısına göre yarışma serileri  

belirlenir.  

 

Yarışmaların Organizasyonu 

Madde 13. Özel Sporcular Bowling  faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak 

Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan programa uygun olarak yürütülür.  

 

Yarışmaların Tescili  

Madde 14. 

Özel Sporcular Bowling yarışmalarının resmi  tescili Federasyon tarafından yapılır. 

Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş federasyon görevlisi yapar. 
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Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

Madde 15. 

1. Yarışmaların belirtilen bowling salonunda ve saatte başlaması şarttır Ancak 

zorunlu nedenlerle uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a. Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koşulları, 

kaza, hakemlerin ulaşamaması vs.) yarışmalar ertelenebilir veya yer değişikliği 

yapılabilir. 

b. Zamanında oyun alanına davet edilen sporcu/sporcuların oyun alanına 

gelmediği takdirde; o yarışmadaki diğer yarışmalara katılamazlar.  

c. Hakemler bowling müsabakalarını sporcuların sağlığı açısında sakıncalı 

gördükleri durumlarda Organizasyon Komitesi ile görüşerek yarışmaları geri bırakabilirler. 

d. Yarışmanın taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının ayrı ayrı 

veya birlikte hakeme müdahalede fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri 

nedeni ile yarışmaların selametle devam ettirme imkanının ortadan kalkması 

durumlarında Hakem yarışmayı durdurabilir veya o seride yarışacak sporcuyu 

yarıştırmama hakkını kullanabilir. 

 

 

Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri 

Madde 16. 

1. Yarışma esnasında sporcunun yere düşmesi halinde öncelikle antrenörler 

Hakemden onay almak koşuluyla oyun alanına girerek sporcusuna yardım edebilirler. Bu 

istisna dışında antrenörlerin oyun alanına  hiçbir şekilde giremezler. 

2. Yarışmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler sporculara 

yardım etmek amacıyla oyun alanına girebilirler. Hakem veya federasyon temsilcileri 

gönüllülerin saha kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporcuların yardımına izin 

verirler. 

 

Neticelerin ilan edilmesi  

Madde 17. 

1 Türkiye Özel Sporcular Spor  Federasyonu, INASFİD, Özel Olimpiyatlar ve 

Uluslararası kurallara uygun olarak oynanan ve tamamlanan yarışların derecelerini ve 

sonuçlarını hakemlerin yarışma kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.   

 

Yarışmalara Alınmama  

Madde 18.  

1 Yarışmalara alınmamayı gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

a. Oyun alanına davet edilen sporcunun gelmemesi, 

b. Yarışma kıyafeti ile oyun alanına çıkmayan takımlar/sporcular, 

c. Başka spor kulübü oyuncularını oynatan takımlar/sporcular, 

ç.Yarışmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından 

yarışmanın tatil edilmesine neden olan takımlar/sporcular, 

f. Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak oyuncu oynatan veya 

oynatmaya yeltenen takımlar/sporcular, 

g. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin yarışmanın selametle tamamlanmasını 

engelleyen ve hakem tarafından yarışmanın tatil edilmesine neden olan 

takımlar/sporcular yarışmalardan men edilirler. 

 

Yarışma kıyafetleri  

Madde 19. 

1.Özel Sporcular Bowling Yarışmalarında hakem, antrenör ve sporcuların 

giyecekleri kıyafetler aşağıda açıklanmıştır.  

 

2 .Sporcu Kıyafetleri : 

a. Baylar; kumaş pantolon, polo yaka t-shirt, bowling ayakkabısı, Bayanlar; 

Kumaş pantolon/şort/şort-etek/etek/bermuda; polo yaka t-shirt, bowling ayakkabısı,  
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b. Atlet fanila içine yarışma ortamına göre beyaz veya forma ile aynı renkte kısa 

kollu fanila giyilebilir. 

 c. Takımlar ve kulüpler müsabakalarında takım sporcularının tümünün formaları 

aynı olmalıdır. 

 4. Antrenör kıyafetleri : 

Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giymek zorundadır. 

 5.  Hakem kıyafetleri : 

Hakemlerin tümü  Uluslararası federasyonların kurallarına uygun olarak giyinirler. 

 

Resmi Görevliler  

Madde 20. 

1. Özel Sporcular Bowling yarışmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, 

karşılaşma hakemleri veya Federasyon temsilcisidir.  

2. Bu belirtilen Resmi görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu 

hususu sağlamaktan Federasyon Temsilcisi sorumludur. 

3. Bowling yarışmalarında yeterli hakem bulundurulmak zorundadır. 

 

 

 

İtirazlar  

Madde 21. 

1. Yarışmalarda takım/ferdi sporcular oyun kurallarının uygulanmasındaki ihlaller 

konularında itirazda bulunabilirler. 

2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için INASFİD,  

SPECİAL OLİMPCYS ve Uluslararası federasyonların kuralları gereği 100 Euro karşılığı Yeni 

Türk Lirasının karşılaşmada görevli Federasyon yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu 

bedelin yatırılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz. 

(Faul ve nizami olmayan Pin devrilmesi hariç) 

3. Skorlama hataları ile ilgili itirazlar, gün içinde oyunların sona ermesinden 

itibaren en geç 1 saat içerisinde ve her durumda ödül dağıtımı yada bir tur için elemeler 

yada bir sonraki oyun blokunun başlama zamanından önce yapılır. 

4. Oyun/sporcunun geçerliği yada genel oyun kuralları ile ilgili itirazlar bahsi geçen 

oyundan sonra 24 saat içinde ve her durumda ödül töreninden önce yazılı olarak yapılır.  

5. Faul veya Pin devrilmesinin nizami olup, olmaması ile ilgili itirazlar anında 

yapılır.  

6. Yapılan tüm yazılı itirazlar turnuva yönetimi tarafından değerlendirilmeye 

alınarak karara bağlanır.  

7.Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (İl Bowling 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/fax çekilir. 

 

Cezalar  

Madde 22. 

1. Yarışmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 

2. Herhangi bir kuralda ayrıca düzenlenmediği sürece kural ihlalleri şu şekilde ele 

alınır. 

a.Her hangi bir kurala uymayan sporcu veya takım, ilk ihlalinde Turnuva görevlisi 

tarafından sarı kart ile uyarılır. (Ceza verilmez.) 

b.Aynı turnuvadaki 2 nci kural ihlalinde turnuvadan diskalifiye edilir. Ve yıl 

içerisindeki turnuvalara katılamaz. Federasyon tarafından onaylanan/tanınan herhangi bir 

turnuvaya katılamaz.  

c. Verilen bütün cezalar federasyona rapor edilir. 

3. 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. 
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Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular 

Madde 23. 

1  Yabancılar ile yapılacak yarışmalarda 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. 

2 Milli takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların 

kendilerine belirtilen gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili spor kulüpleri 

sorumluluğundadır. 

3. 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.  

 

4 Milli Müsabaka ile il/bölge şampiyonalarının çakışması durumunda federasyon 

il/bölge şampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir. 

 

Teknik Toplantılar 

Madde 24. 

1 Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan karşılaşmalarla 

ilgili yapılacak teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan/geç katılan 

takımlar yarışmalara alınmazlar.  

2 Madde 24.1’de belirtilen gerekçelerle yarışmalara kabul edilmeyen takımlara 

harcırah ödenmez. 

 

Doping ve uyuşturucu ile Mücadele 

Madde 25. 

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 26.Müsabakaların Tertip Kurulları: 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü 

müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür. 

Müsabaka Yürütme  Kurulları’nın Görev ve Yetkileri; 

         a.Müsabakalara girecek takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini tespit 

etmek, 

     b. Müsabakaların program ve fikstürünü ve programları yapmak. 

     c.Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 

bağlamak, 

     ç.Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş 

yarışların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek, 

     d.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir 

durum var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,  

    e.Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaların tehirine karar 

vermek. Müsabaka saatinde tehir kararı yalnız maçın başhakemine aittir. Müsabakaların 

devamı sırasında doğacak anormal hallerde karşılaşmanın sonuçlandırılması hususunda 

karara bağlamak.  

 h. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde İllerce tertip edilecek müsabakaların 

hakemlerini tayin etmek, 
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      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, 

     i.İllerin özel sporcular Bowling faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular Bowlinginin 

kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, 

 j. Uluslararası spor federasyonlarda değişen Bowling kurallarını federasyona 

bildirmek ve uygulanması için tedbir almak. 

 

 

Talimatta Yer Almayan Konular: 

Madde 27. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa,  

yönetmelik, genelge ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir 

ve onayı ile uygulanır. 

 Yürürlük 

  Madde28. Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 Madde 29. Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 
Tarık BİTLİS             M.Ufuk ŞENKUTLU    M.Abdullah TUNCAY  Can DİREKÇİ      Esat KOÇ 

      Başkan                  Başkan Vekili               Başkan Vekili           Üye          Üye  

                  

 

          

M.Ali KARADAĞ     Emre AŞIK     İbrahim KUTLUAY     Esra ŞAKAR          Cengiz ÖZSAN 

    Üye                 Üye                Üye            Üye             Üye 

                        

 

                                         

Prof.Dr. Mustafa GÜL  Fevzi KİRAZ  İlham KAPLAYAN S.Ahmet TOSUN

 Üye            Üye                Üye              Üye 

 

 

Haluk GÜRŞEN 

          Üye  

 


