
OSMANİYE BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI 
BOCCE MÜSABAKASI 
       ŞARTNAMESİ 

 
Osmaniye Belediyesi tarafından 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri arasında Bocce 
turnuvası düzenlenmiştir. Müsabakalar 29-30-31 ARALİK 2017 tarihleri arasında Osmaniye Belediyesi 
Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksinde oynanacaktır. Kura çekimi turnuva başlamadan önce 
29 Aralıkta bu tesiste yapılacaktır. Bütün müsabakalar TBBDF’nin Osmaniye hakemleri tarafından 
yönetilecektir. Detaylı bilgi için Bocce Antrenörü ve Hakemi Merve Kartal Kale’den (0 530 966 10 49) 
bilgi alınabilir. 
 
ÖDÜLLER: 

1. 1.500 TL HEDİYE ÇEKİ 
2. 1.000 TL HEDİYE ÇEKİ 
3. 500 TL HEDİYE ÇEKİ 

 
MÜSABAKAYA KATILIM ŞARTLARI: 
1.18 Yaş ve üzeri olmak. 
2.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ)okulu ön lisans veya Lisans bölümlerinin herhangi bir 
bölümünde okuyor olmak. 
3.Turnuvaya farklı bölümlerden veya kendi bölüm arkadaşlarında en az 3 kişi en fazla 4 kişi (+1 
yedek)le katılabilmek. 
4.Her Sporcu Sağlık Raporu-1 Adet Fotoğraf-Kimlik Fotokopisi ve Üniversite Kartını yanında getirmek 
zorundadır. NOT: Üniversite Öğrenci kartı olmayanlar Müsabakaya dâhil edilmeyecektir. 
5.Takımlara üst kombini Müsabaka süresince verilecektir. 
6.Grup Müsabakaları katılım durumuna göre tek devreli lig usulü ile oynanacaktır. 
7.Müsabakalar Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi içerisindeki Bocce –
Petank sahasında oynanacaktır. 
8.Trunuvaya başvurular Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne veya BOCCE İl 
Temsilciliğine yapılacaktır. 
9.Detaylı bilgi için Bocce Antrenörü ve Hakemi Merve Kartal Kale’den (0 530 966 10 49) bilgi alınabilir. 
 
SAHA VE KURALLAR ÖLÇÜLERİ:    
Şampiyonada takım müsabakaları oynanacaktır. Takımlar 3 asıl  oyuncudan oluşacak isterlerse +1 
yedek oyuncu yanlarında getirebiceklerdir. Şampiyonanın formatı ile ilgili tüm teknik bilgiler Teknik 
Toplantıda belirlenecektir. Müsabakalar Petank topu ile oynanacak olup, Sahalarda toplar hazır halde 
ve oyuncular sahalarda bulunan toplarla oynayacaklardır. Oyuncuların kendi topları ile oynamaları 
yasaktır. Her oyuncu 2 top kullanacak ve takımların toplam 6 topları bulunacaktır. Aynı oyuncu 2’den 
fazla top kullanırsa son kullandığı top iptal edilecektir.Saha 15 m. uzunluğunda; 4 m. genişliğindedir. 
Kenarlar 20-25 cm  yüksekliğinde tahta veya bordur taşı ile çevrilidir. Müsabaka yazı tura atışından 
sonra Hakem  düdüğüyle  başlar. Kuraya göre ilk sırada bulunan takım ilk pallino(misket) atışından 
sonra  topunu atmasıyla başlar. Bundan sonra rakip takım ilk topunu oynar. Devamında ise hangi 
takım daha YAKINSA  diğer takım oynayarak oyun devam eder. Tüm toplar kullanılıncaya kadar o el 
devam Eder.  El bitiminde miskete en yakın  olan toplar kadar takım, rakibin miskete en yakın 
topundan daha yakın kaç topu varsa o kadar sayı kazanır. El tamamlanınca oyun sahanın karşı 
tarafından oynanmaya başlanır. Misketi sayı kazanan takım kullanır. Misket atışında kenar tahtalara 
çarparsa çıkmış sayılır ve geçersiz olur. İkinci kez misketi rakip takım atar. Rakibin atışı da geçersiz 
olursa, hakem misketi sahanın orta ortasına koyar.SÜRE :45 DAKİKA +1 el şeklinde oynanacaktır. Topu 
biten oyuncular sahanın ortasındaki pallino (misket)hizasında beklemek zorundadır.Atış yaparken 
ayak bütünüyle çember içerisinde olmak zorundadır.  


