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1. Kategoriler ve Doğum tarihleri 
 

Kategorisi 
Eğitim ve Öğretim 
Kademesi 

Yarışma Aşaması 
Doğum 
Tarihleri 

Yaş Aralığı 
(2021 yılı itibariyle) 

Küçükler Ortaokul Mahalli / Ulusal 2010-2011 10-11 yaş 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli / Ulusal 
01.09.2007- 
2008-2009 

12-13 yaş 

 

Gençler 
 

Lise 
 

Mahalli / Ulusal 
01.09.2003- 
2004-2005- 

2006-2007 

 

14-17 yaş 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm 

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile; 

 2012 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler 

kategorisine, 

 Küçükler kategorisinde yer alan 2010 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

Teknik Açıklamalar 

1. Yarışmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. 

 Tek devreli lig yarışmaları sonucunda 2 ya da daha fazla takımın puanlarında eşitlik 

varsa; 

a. Önce, puanları eşit takımların kendi arasında yaptıkları yarışma sonucuna, 
b. Eşitlik bozulmazsa takımların kendi aralarında oynadığı sayı averajına (üç veya daha 

fazla takımın puan eşitliğinde aralarındaki yarışmada en fazla galibiyete sahip takım 

yukarıda yer alacaktır. Diğer takımların galibiyet sayıları aynı olması halinde sayı averajı 

hesaplanırken galibiyet sayısı fazla olan takım averaj hesaplamasına dahil edilecektir.) 

c. Burada da eşitlik varsa aralarında en fazla sayı kazanan takıma, 

d. Eşitlik devam ederse genel averaja, 

e. Burada da devam ederse toplamda en fazla sayı kazanan takıma göre sıralama yapılacaktır 

 

2. Yarışmalar; Petank disiplininde takım yarışmaları şeklinde yapılacaktır. 

3. Yarışmalarda oyun esnasında bir defaya mahsus oyuncu değişikliğine izin verilecektir. 
4. Oyuncular yarışmalara uygun kıyafetle katılmak zorundadır. Yarışmalarda tayt ve şort 

giyilmez. Takımlar eşofman ve aynı renk formalarıyla (tişört) yarışmalara katılmak 

zorundadır. Bu kurala uymayan takımlar hakem tarafından uyarıldıktan sonra 

yarışmadan diskalifiye edilir. 

5. Petank yarışmalarında bitirme sayısı tüm kategorilerde 13’dür. Maç süresi 30 dakika ve 

ilave bir el olarak oynanacaktır. Ancak süre sonunda beraberlik durumu söz konusu 

olursa ilave 1 el daha oynanacaktır. 

6. Petank yarışmalarında küçüklerde geçerli misket uzaklığı en yakın 4 metre - en çok 8 

metre, yıldızlar en yakın 5 - en çok 9 metre ve gençlerde ise en az 6 metre - en çok 10 

metre olacaktır. 

a. Misket oyun sahasının karşı kenarından en az 1 metre uzaklıkta ve yan kenarlardan en 

az 50 cm uzaklıkta olmalıdır. 

b. Atış yapılırken avuç içi yere bakmalıdır. Avuç içi yukarıya bakacak şekilde atış 

yapılması yasaktır. Bu kurala uyulmaması halinde öğrenci sporcu önce hakem tarafından 

uyarılır sonra topu diskalifiye edilir. 
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c. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce öğrenci sporcu kendi 

toplarını yerinden alırsa, alınan petank toplarının hepsi hükümsüz olur. Bu konuda itiraz 

kabul edilmez. 

d. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce öğrenci sporcu misket veya 
rakibin petank topunu yerlerinden alırsa rakip takıma altı sayı verilir. 

e. Herhangi bir öğrenci sporcunun oyun sahası sınırları içerisindeki yerde mevcut bir  

engeli kaldırması, düzlemesi veya bu engelin yerini değiştirmesi kesinlikle yasaktır. 

Sadece oynamak üzere olan öğrenci sporcu veya onun takım arkadaşı daha önce atılan 

petank topunun neden olduğu çukuru doldurabilir. Bu kurallara uyulmaması halinde 

öğrenci sporcu önce uyarılır sonra atılan veya atılmakta olan petank topu diskalifiye 

edilir. 

f. Öğrenci sporcunun ayakları çembere değmeden bütünüyle çember içerisinde bulunmalı 

ve atılan petank topu yere değinceye kadar ayakların çember dışına çıkmaması gerekir.  

Atış esnasında ayakların ikisinin de yere tam değmesi gerekir. 

g. Topu kullanma süresi 1 dakikadır. Bu süre, toplar ve misket durduktan sonra veya 

ölçüm gerekiyorsa, ölçümden sonra başlar. 

h. Her takımın yanında metre bulunacak, ölçümler öğrenci sporcular tarafından 

yapılacak, ancak anlaşmazlık durumunda hakeme baş vurulacaktır. 

j. Sadece çalıştırıcı takımın arkasında durup atış sırası kendi sporcusunda olduğunda 

taktik verebilecek ve bunu yaparken diğer yarışmaları etkileyecek şekilde yüksek sesle 

bağırarak yapmayacaktır. Aksine davrananlar uyarılacak gerekirse yarışmadan men 

edilecektir. 

k. Çalıştırıcı kendine ayrılmış yerde duracak, kesinlikle saha içerisine girmeyecektir. 

Öğrenci sporcular sahayı terk edip çalıştırıcı yanına gitmeyecektir. Aksi takdirde ilk 

seferinde uyarılacak, devam ederse atılacak veya atılan top diskalifiye edilecektir.. 

l. Öğrenci sporcunun, oyun sırası diğer takıma geçtikten itibaren rakibinin duyacağı 

şekilde konuşması, moral ve motivasyon bozucu söz ve davranışlarda bulunması 

kesinlikle yasaktır. Buna uyulmaması durumunda ilk seferinde uyarılacak, devam ederse 

atılacak veya atılan top diskalifiye edilecektir. 

7-Katılımcılar Petank toplarını kendileri temin edecektir. 
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