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TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
ÜNİLİG BOWLİNG MÜSABAKA TALİMATI 

 
AMAÇ VE KAPSAM 
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Ünilig” Bowling faaliyeti 
katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik sorumluların, sporcuların ve diğer ilgililerin uymakla 
yükümlü oldukları kuralların ve Ünilig kapsamında yapılacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 

KISALTMALAR VE TANIMLAR 
Bu Talimat metninde geçen;  
SHGM: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü, 

TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,  

Federasyon Temsilcisi: TÜSF adına görev yapan yetkiliyi, 

Federasyon Gözlemcisi: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu adına görev yapan yetkiliyi, 

Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, 

Fderasyon İl Temsilcisi : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisini 

İl Spor Dalı Temsilcisi: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisini,  

Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan takımlarını,  

MHK: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Merkez Hakem Kurulu’nu,  

Disiplin Kurulu: TÜSF Disiplin Kurulu’nu  

Yarışma Talimatı: TÜSF Yarışma Talimatını  
ifade eder. 
 
FAALİYET BİLGİLERİ 

 

Faaliyetin Yeri Akademi Bowling Salonu-İlkadım/Samsun 

Tarihi 20 – 22 Şubat 2023  

İrtibat İsmail Uzun / 0531-2315079 

Teknik Toplantı Yeri Akademi Bowling Toplantı Salonu İlkadım/Samsun 

Tarih / Saat 19 Şubat 2023 / 16.00 

 
Not: Faaliyete katılacak üniversitelerin, “ÜNİLİG KATILIM TAAHHÜTÜ FORMU” nu doldurarak 

konaklama ve yemek ile ilgili taleplerini 10 Şubat 2023 Saat:17.00 tarihine kadar girmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca; KAFİLE LİSTESİ doldurularak; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarından onaylı/imzalı olarak teknik 
toplantıda tertip komitesine teslim edilecektir.  
 
AÇIKLAMALAR 

Madde 1. Katılım Koşulları ve Sporcu Sayıları  
1-“Ünilig ” Bowling faaliyetine katılmak isteyen takımlar; Her takım 1 Yabancı uyruklu sporcu yarıştırabilir 
(Yarışma talimatında mevcut). Üniversiteler yarışmaya  6 Erkek sporcu, 6 Kadın sporcu ile katılabilirler. 

2-“Ünilig” Bowling faaliyetine katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, Disiplin 
Kuruluna sevk edilirler. 

 

Madde 2. Gerekli Belgeler  
1-Üniversiteler, Teknik Toplantıda Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
veya Spor Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi,   

https://forms.wix.com/r/7021025361769006005
https://cfdfdd6b-f54e-40e3-a83d-6e0901a58790.filesusr.com/ugd/e99d6e_b47baa0eeb2e45e2b2833eae7f2bc654.xlsx?dn=bowlingkafilelistesi.xlsx
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2- Öğrenci kimlik belgeleri (Öğrenci belgesi) 
3- TÜSF Sporcu Kartları (Lisansları) 
 

Madde 3. Organizasyon ve Sorumluluklar 
Organizasyonu Üstlenen Üniversitenin ve Kurumların Yapması Gerekenler; 

1- Müsabaka alanının düzenini sağlar, gerekli sağlık, emniyet ve güvenlik önlemlerini alır, müsabakanın genel 
organizasyonunu yaparlar. 

2-Ödül Töreni için “Şeref Kürsüsü” ve “Madalya Minderi veya Tepsisi” ile üzeri örtülü bir masa gereklidir. 

3-Müsabakalar Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun hakem desteği ile gerçekleştirilir.  

4-Federasyon Temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TÜSF’ye göndermekle yükümlüdür.  

5-“Ünilig” Bowling faaliyetine ilişkin yarışma programı ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 
konularında TÜSF yetkilidir.  

6-Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere 
bildirimde bulunulur. 

 

Madde 4. Yarışma Kuralları ve Açıklamalar 
1- Turnuva kategorileri;  

• Tek Kadınlar (Takım oyuncuları da aynı zamanda ferdi olarak da değerlendirilecektir.) 

• Tek Erkekler (Takım oyuncuları da aynı zamanda ferdi olarak da değerlendirilecektir.) 

• Erkek Takım (5 Asil + 1  yedek)  

• Kadın Takım (5 Asil + 1  yedek) 
şeklindeki takımlarla katılabilirler.  

Açıklamalarda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Üniversite Sporları Federasyonu Tertip Komitesine 
aittir. 

2 - Takımlar birinci turda 6 oyun, ikinci turda 4 oyun oynarlar. Sıralamada en üstte yer alan 6 takım  finalde  
3’er oyun oynayarak sıralanacaklardır.   

3- Erkekler ve Kadınlar sıralaması, takımların oynadığı oyunlarda sporcuların skorları da ferdi olarak 
tutulacak ve değerlendirilecektir. 6 oyun sonunda erkekler ve kadınlarda ilk üç sırayı alan sporcular 3.üncü 
ile 2. inci bir maç yapacak kazanan 1. sıradaki sporcu ile final oynayarak sıralanacaklardır. 

4- Turnuvaya katılacak sporcular Polo yaka tişört, kumaş pantolon (bowling) giymek zorundadırlar. 
Takımların giydiği kıyafetler aynı olmak zorundadır. 

5- Takımlarda; sıralamalarda toplam pin sayısının eşit olması halinde eşitlikler takımların son oyunlarında 
attıkları skorların yüksekliğine göre bozulacaktır. Buna göre takım toplamında son oyunda en yüksek atan 
takım üstte yer alacaktır. Bu oyunda eşitlik halinde bir önceki oyuna bakılarak, yine eşitlik halinde bir 
önceki oyuna bakılarak sistem uygulanacaktır. 

6- Teklerde; sıralamalarda toplam pin sayısının eşit olması halinde eşitlikler sporcuların son oyunlarında 
attıkları skorların yüksekliğine göre bozulacaktır. Buna göre son oyunda en yüksek atan sporcu üstte yer 
alacaktır. Bu oyunda eşitlik halinde bir önceki oyuna bakılarak, yine eşitlik halinde bir önceki oyuna 
bakılarak sistem uygulanacaktır. 

7- Finallerde beraberlik durumunda; beraberliğin bozulabilmesi için Altın atış (golden shut) yapılacaktır. Altın 
atış 10 pine yapılan tek atışla yapılmaktadır. Atışlar beraberlik bozulana kadar pinler dizilerek 
tekrarlanacaktır. Sporcular sadece tek atış yapacaklardır, spare atışları yapılmayacaktır, ilk atışta en çok 
pin deviren sporcu maçı kazanmış sayılacaktır. Bu ek atışlar skorlara eklenmeyecektir. Takımlarda atışlar 
takımların son oyuncuları tarafından yapılacaktır. 

8- Sporcu değişiklikleri oyun içinde yapılamaz. Oyun bitimlerinde takımlarda yedek sporcu değişikliği 
yapılabilir. 
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Madde 5. Sporcuların Uygunluğu  
1-Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında (01.01.1995 ve 
Sonrası Doğanlar) olmalıdırlar. 

2-Sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 

3-Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve TÜSF Sporcu Kartına (Lisans) sahip olmalıdırlar.  

4-Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve turnuvadan 
ihraç kararı vermeye TÜSF müsabaka tertip komitesi yetkilidir.  
 
Madde 6. İtiraz Prosedürü 
Bir takım bir hakem kararı tarafından veya herhangi bir olay nedeni ile müsabaka sırasında olumsuz bir 
şekilde kendi aleyhlerine bir durum oluştuğuna inanıyorlar ise, itiraz prosedürü şu şekilde ilerlemelidir. 
1-İtiraz eden takımın bir sporcusu, müsabakanın bitiminde hakemler yarışma kâğıdını onaylamadan 
(imzalamadan) önce imzalamalıdır. 
2-30 dakika içerisinde durumu açıklayan bir yazıyı 500,00-TL teminat ücreti ile birlikte Federasyon 
Temsilcisine sunmalıdır. Eğer itiraz kabul edilirse teminat ücreti iade edilir.  
3-“Ünilig” Bowling müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak Tertip 
Komitesine yapılır. 

 

Madde 7. Müsabaka Sonuçlarının Tescili  
Müsabaka ve yarışma sonuçları, TÜSF tarafından tescil edilir.  
 

Madde 8. Diskalifiyeler 
Sporcular veya takımlar Tertip Komitesi tarafından da ihraç edilebilir. Bundan ayrı olarak, şiddet, sözel veya 
fiziksel saldırı, şüpheli oyun sonucu gibi davranışlardan dolayı sporcu organizasyondan ihraç edilebilir. Tertip 
Komitesi bahsedilen bu davranışlar nedeni ile takımın diğer üyelerinin katılımından dolayı (herhangi bir şey 
yapmasalar bile) tüm takımı ihraç edebilir. 
 
Madde 9. Disiplin Hükümleri  
1- Bu Talimata ve TÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan sporcular, teknik sorumlular, yöneticiler, 
takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  

2- Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 72 saat içinde faks, E-mail, vb. 
iletişim araçlarıyla TÜSF’ye gönderilir.  

 

Madde 10. Kupa ve Madalyalar  
1- SHGM tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakalar sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan 
takıma kupa, sporculara madalyalar verilir.  
2- Kupa töreni organizasyonu TÜSF tarafından yapılır.  
3-Üniversiteler TÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak 
zorundadırlar.  
 
Madde 11. Hakemler  
Müsabakalar, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından atanan gözlemci ve hakemler 
tarafından yönetilir. 
 
Madde 12. Tertip Komitesi 
TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur.  
Başkan : Federasyon Temsilcisi, Tertip Komitesinin Başkanıdır.  
Üye : İl Müdürü ve/veya (faaliyet üniversitede yapılıyor ise) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı,  
Üye : İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü,  
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Üye : Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi  
Üye : İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi,  
Üye : Varsa ilgili branşın TÜSF Teknik Kurul Üyesi  
Üye : Üyelerce gerek görülmesi durumunda yarışmalara katılan üniversite yöneticileri arasından seçilecek en 
fazla 3 kişi.  
İlgili spor dalının federasyon gözlemcisinin bulunmadığı durumlarda bu görev ilgili spor dalının il temsilcisi ile 
TÜSF İl temsilcisi tarafından yürütülür. 
 
Madde 13.Konaklama / Yemek Taahhüt  
Faaliyet için konaklama ve/veya yemek talep edecek üniversiteler; “Ünilig Kafile Listesi ve Katılım Taahhüttü 
Formu”nu doldurarak konaklama ve yemek ile ilgili taleplerini 10 Şubat 2023 Saat:17.00 tarihine kadar 
girmeleri gerekmektedir. Bu formu doldurmayan üniversitelere konaklama ve yemek sağlanamayacaktır. 
 
Madde 14.Beslenme-Barınma ve Ulaşım Giderleri  
Faaliyete katılacak üniversitelerin konaklama, yol ve yemek ücretleri aşağıdaki maddelere göre 
federasyonumuz tarafından ödenecektir. 
1-Takımlar yarışmaya ilişkin ulaşımlarını Uçak, Tren, Üniversite aracı, Otobüs vb. ulaşım vasıtaları ile 
yapabilirler. Ancak, federasyonumuz, ulaşım ücretlerini müsabaka mahallindeki belediyeye ait şehirlerarası 
otobüs rayiçlerini esas alarak ödeyecektir.  
2-Kafileye ödenecek yol gideri; Federasyonumuzca hazırlanan “Yol Ücreti Tutanağı” karşılığında ilgili 
üniversitenin idarecisine ödenecektir. Söz konusu tutanağın bir sureti Üniversitelerin SKSD Başkanlıklarına 
kafile idarecisi tarafından teslim edilecektir.  
3-Konaklama yapacak takımların kafilelerine konaklama ücretleri ilgili mevzuata göre TÜSF tarafından 
ödenecektir.  Federasyonun belirlediği yerde konaklamayan kafilelerin konaklama ücretleri Üniversitelerince 
karşılanacaktır. 
4-Faaliyet yapılan İldeki Üniversite yemekhanesinden faydalanılması halinde ücretler TÜSF tarafından, 
faydalanılmaması halinde Üniversitelerince karşılanacaktır. Gidiş ve dönüşteki iaşeler üniversitelere aittir. 
5-Müsabakalara geldikleri Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi tarafından tespit edilen ve sahaya çıkma hakkı 
bulunan kişi sayısı kadar ödeme yapılacaktır. 
6-Üniversitelere Kadın veya Erkekler kategorisinden yalnız birinde katılım sağlanırsa 6 Sporcu, 1 Teknik Ekip, 
(İdareci, Antrenör, Masör) vb. ödeme yapılacaktır (Toplam 7 kişi). Her iki takımla kadın-erkek kategorisinde 
katılım sağlanırsa 12 sporcu 2 Teknik (İdareci, Antrenör, Masör) vb. ödeme yapılacaktır (Toplam 14 kişi). 
Takımlar fazla sayıda sporcu, idareci, Antrenör vb. getirmek isterlerse tüm giderleri Üniversitelerine ait 
olacaktır. 
7-Organizasyondan ihraç edilen antrenör, idareci, sporcu veya takımlara, ihraç edildiği tarihe kadar olan 
konaklama bedeli ödenebilir. 
Müsabakaların yapılacağı illerde bulunan takımlara ilçeler dahil olmak üzere herhangi bir ödeme yapılmaz. 
 
Madde 15. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar  
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TÜSF’e aittir.  
Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat hükümleri ve 
TÜSF’ nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve mevzuatı doğrultusunda, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu karar verme ve gerektiğinde açıklayıcı ek talimat çıkarma yetkisine sahiptir. 
 
Madde 16. Yürürlük 
Bu talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun web sayfalarında yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 


