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Bizleri Neler Bekliyor?

1. Curling Ruhu ve Tarihi 

2. Floor Curling Sporunun Amacı

3. Floor Curling Oyun Alanı ve Kullanılan Malzemeler

4. Floor Curling Oyun Kuralları

5. Soru-Cevap



Floor Curling Ruhu 
 Curling bir strateji, yetenek ve gelenek oyunudur. Yapılan güzel bir atışı izlemek

oldukça zevklidir ve aynı zamanda Curling’in eskiden kalma geleneklerinin, gerçek bir

oyun ruhuyla uygulandığını görmek de oldukça güzeldir.

 Curling oyuncuları kazanmak için oynarlar ama asla rakiplerini aşağılamazlar.

 Gerçek bir Curling oyuncuları asla rakiplerinin dikkatini dağıtmaya yeltenmez ve asla

rakiplerinin en iyi oyunlarını ortaya koymalarına engel olmaz, haksız bir galibiyettense

kaybetmeyi tercih eder.

4. Floor Curling Oyun Kuralları4. Floor Curling Oyun Kuralları



Floor Curling Ruhu 
 Curling oyuncuları asla bilinçli bir şekilde oyun kurallarını ihlal etmezler ve asla Curling

geleneklerine saygısızlık yapmazlar.

 Eğer bilinçsiz bir şekilde, herhangi bir kural ihlali yapıldığını fark ederlerse, bu durumu

ilk dile getiren yine kendileri olur.

 Curling oyununun temel amacı, oyuncuların bu oyuna olan yeteneklerini göstermek

olsa bile, Curling ruhu iyi bir sportmen olmayı, nazik ve onurlu davranmayı gerektirir.

 Bu ruh, oyun kurallarının hem yorumlanmasını, hem de uygulanmasını ve aynı

zamanda bütün katılımcıların oyun içi ve dışı davranışlarını etkilemelidir.



Floor Curling 
 Floor Curling, her yıl Kanada ve ABD'de 1.400'den fazla okulda oynanan bir

spor branşıdır.

 Bu kapsamda ülkemizde de Türkiye Curling Federasyonu öncülüğünde birçok

ilde Floor Curling’in tanıtımı ve eğitim seminerleri verilmiştir.

 Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle Floor Curling artık çocuk oyunları

arasına girmiştir.

 Sonuç olarak ise 2019 yılında Okullar Arası Floor Curling Şampiyonası Sivas

ilinde gerçekleştirilmiştir.



Floor Curling 



Floor Curling 

 Curling; buz satrancı olarak ta adlandırılmaktadır. Satranç oyunu diye

adlandırılmasının sebebi, strateji gerektiren bir öneme sahip olmasıdır.

 Karışık düzeneklerden oluşması da benzetme sebeplerindendir. Oyuncular iyi

düşünerek tek hamlede rakiplere karşı başarılı olabilirler. Hız ve mantıklı

düşünme, oyunun temel şartlarındandır.

 Zevkli ve zihin açıcı olan bu oyun; çocukların düşünce gücünü artırdığından,

uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.



Floor Curling 

 Floor Curling, olimpiyat sporunun modifiye

edilmiş bir versiyonudur. Önemli bir farkı ise

buzsuz olmasıdır!

 Amaç; Curling sporunu tanıtmak, sevdirmektir

ve Curling ruhunu çocuklara aşılamaktır.
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Oyun Alanı

 FloorCurling ekipmanı, katılımcıların aynı seviyede bir oyun alanında birlikte oynama

yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmış ve uyarlanmıştır.

 Ölçüleri 1,60 m * 10 m olarak tasarlanmıştır.



Floor Curling Oyun Alanı (Sheet)

 Floor Curling ekipmanı, katılımcıların

aynı seviyede bir oyun alanında

birlikte oynama yeteneğine sahip

olacak şekilde tasarlanmış ve

uyarlanmıştır.



Oyun Alanı Çizgileri

Oyun Alanı

Puan 

Alanı

Back Line (Çizgisi)



Nezaket Çizgisi Alanı

Sporcular bu alandan 50 cm uzaklıkta beklemelidirler.



Atış Yapmayan Oyuncuların Pozisyonu

 Shett teki nezaket çizgisinden 50 cm uzaklıktaki mesafede sporcular beklemelidir. 

İhlal durumunda sporcu nezaketen uyarılır.



Taşların Pozisyonu



Taşların Hog Line İhlal Pozisyonları



Taşların Hog Line İhlal Pozisyonları



Taşların Hog Line İhlal Pozisyonları



Taşların Back Line İhlal Pozisyonları



Taşların Back Line İhlal Pozisyonları



Taşların Yan Çizgi İhlal Pozisyonu



Taş Atışları

 Atış esnasında sporcunun atış eli t line’ı, atış esnasında kullandığı destek elinin ise,

back line çizgisini geçmemelidir.

 Yine atış esnasında sporcunu herhangi bir uzvu ya da uzvunun simetrik uzantısı

floor curling oyun alanının dışına çıkmamalıdır. Aksi halde atış geçersiz sayılır.



Taş Atışları

 Atış yapılırken atış eli taşın tutamak (handle) kısmına temas edecek şekilde

atılmalıdır. Taşın üzerine herhangi bir şekilde baskı uygulayarak atış

yapılmamalıdır.

Aksi halde atış geçersiz sayılır.



 Atış için sheetin arka uç kısmındaki alan 

kullanılır.



Taş Atışları



Taş Atışları

Hatalı



Taş Atışları

Doğru



Taş Atışları

Hatalı



Taşlar 

 Bir Floor Curlıng seti iki renkte olan 8 taştan oluşur.

 Her takım dört taş atar.

 Floor Curling taşının ağırlığı yaklaşık 1.1 kg 'dır.



Bakım

 Müsabaka öncesi yüzeyin mümkün olduğunca temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Kullanmadan önce yüzeyin kuru bir paspasla temizlenmesine önem verilmelidir.

 Curling taşlarının altlarındaki rulmanların yatakları paslanabileceği için onları

ıslatılmamasına veya ıslanmamasına önem verilmelidir.

 Oyun yüzeyinin hem temiz hem de kuru olduğundan emin olun. Bu, kir ve tozun

yataklarda birikmesini önler ve onların ömrünü uzatır.



Oyuncular

 Bir takım iki kişiden oluşur.

 En az 1 yedek oyuncu olabilir.

 Her takım sporlarında olduğu gibi takımda “takım kaptanı” olur.

 En iyi atıcılar genelde son atıcılar olur. Kaptan genelde son oyuncu olur ancak

birinci oyuncu da kaptan olabilir.

 Her oyuncunun kendi üstüne düşen görevleri vardır.



Antrenör

 Antrenörler sheettin uç noktasından 2 m uzaklıkta belirlenen alanda sandalyeye

oturacak şekilde durabilirler.

 Belirtilen alanda telefonla konuşmak kesinlikle yasaktır.

 İhtiyaçları gidermek için alandan tekrar dönmek şartıyla ayrılabilirler.

 Oyun alanına spor kıyafetli olarak oturmak zorundadırlar. Aksi halde oyun alanına

girmeleri kesinlikle yasaktır.



Antrenör

 Sporcularla sadece molalarda konuşulur.

 Oyun esnasından sporcularla sözlü veya sözsüz herhangi bir iletişime geçmeleri

kesinlikle yasaktır. Geçmeleri halinde 1. kez uyarılır, 2. kez aynı durum

tekrarlandığında antrenör, baş hakem tarafından oyun alanı dışına gönderilir.

 Curling ruhuna aykırı hareketlerde bulunan sporcu ya da antrenörler floor curling

disiplin kuruluna sevk edilir.



Antrenörler

 Antrenörler müsabaka öncesi takım formunu doldurup imzaladıktan sonra hakem

odasına teslim etmek zorundadır.

 Oyuncu değişikliği formunu istediği oyun esnasında doldurabilir. Oyuncu değişikliği

formunu end bitmeden oyun hakemine teslim etmelidir. Aksi halde oyuncu değişikliğini

bir sonraki end yapar.

 Oyuncu değişikliği bir kere yapılır.

 Bir oyun sırasında, yedek oyuncuyu oyuna sokarken yapılması dışında, atış sırasını

ya da pozisyonları kasıtlı olarak değiştiren takım oyunu kaybeder.



Takımlar

 Bir oyunun başlangıcında, takımlardan bir tanesinin eksik olması durumunda, ne

yapılır.

 Müsabaka saatinde oyun alanında olmayan takım için 1. 10 dk’lık süre beklenilir. 

Bu süre zarfında takım gelmediğinde skor kartına 1-0 yazılır.

 2. 10 dk’lık süre başlatılır. Takım yine bu süre zarfında da gelmezse skor kartına 

yine 1-0 yazılır ve toplamda 2-0 hükmen yenilmiş sayılır. 

 Skor kartına gelen takımın kaptanına imza attırılır.



Takımlar

 Bir oyunun başlangıcında, oyunculardan bir tanesinin eksik olması durumunda, takım

ne yapabilir?

 Müsabakaya takımlar eksiksiz katılmak zorundadır. Herhangi bir nedenden

dolayı eksik olan takım müsabaka kesinlikle başlayamaz. Takımların ısınma

süreleri bittikten sonra müsabakaya gelmeyen takım için uygulanan kuralın

aynısı uygulanır.



Atış Kuralları

 Floor Curlıng oyunu, hamleli bir oyun olduğu için atışlar satrançta ki gibi karşılıklı

sırayla yapılır ve taşlar bitene kadar böyle devam eder.

 Floor Curling taşı tek elle itilerek atılır.

 Atılan taş hog çizgisini geçmez ya da oyun alanı dışına çıkar ise taş diskalifiye olur.

 Atış sırasında taş ilerlerken taşa dıştan herhangi bir temas söz konusu

olmamalıdır.



Atış Kuralları

 1. Takımlar taşın nerede olması gerektiğine ''Curling Ruhunu'' kullanarak karar

verirler.

 2. Eğer karar verilemezse, o end baştan oynanır.

 3. Sheet kenar çizgilerine dokunan bir taş hemen oyundan alınır ve diğer

sheet'e geçmesi engellenir.



Taş Atışları

 Taşlar zemin seviyesinden el ile veya zemin seviyesine eğilerek atış yapmayı

tercih etmeyen katılımcılar için bir itici çubuk kullanılarak iletilmelidir.

 Oyuncular kendi temiz ve kuru bezlerini getirebilir, atış yapmadan taşın altını

silebilirler.



Ayakkabı ve Üniforma

 Floor Curling için özel tasarlanmış ayakkabı gereksinimi yoktur.

 Tüm takım üyeleri, oyunlar ve antrenman seansları için oyun alanına

geldiklerinde, aynı üniformalar ve uygun ayakkabılar giyinmelidir.

 Açık renkli taşla oynayacak olan takımlar açık renkli forma giyinir, koyu renkli

taşla oynayacak olan takımlar ise koyu renkli forma giyinir.



Ayakkabı ve Üniforma

 Hangi takım hangi renk taş ile atış yapacağı kurallara göre önceden belli

olacağı için takımlar yarışmaya ona göre üniforma giyerler.



Oyun

 Daha öncesinden hazırlanmış olan müsabaka fikstüründe eşleşmeye ismi yazılan ilk

takım ev sahibi, diğeri ise misafir takım olarak belirlenir. Ev sahibi olan takım İlk

ısınmayı koyu renkli taşlarla yapmak zorundadır.



Oyun

 Müsabakalar başlamadan önce her iki takım için ayrı ayrı 2’dk ısınma süreleri vardır.

 1. takım ısınma süresini tamamladıktan sonra çekiç atışını gerçekleştirir.

 2. takım da ısınma süresini tamamladıktan sonra çekiç atışını yapar.

 Her iki takım içinde çekiç atma süresi 30 sn. dir. Bu süre zarfında atış yapmayan

takım çekiç atma hakkını kaybetmiş olur.

 Yarışma esnasında sporcular eşit sayıda çekiç atışı yapmalıdırlar.



Oyun

 Çekiç atışı yani son taş atıcının belirlenebilmesi için LSD (Last stone draw) atışı

yapılır. En iyi atışı yapan takım çekiç hakkı kazanır.

 Her iki takımda çekicini dışarı atarsa yazı tura ile çekiç belirlenir.

 Taşlar kırmızı-mavi, kırmızı-mavi ya da tam tersi olacak şekilde atılır.

 Bir oyun 8 endden oluşur. Fakat bu yapılacak olan gruplara göre değişkenlik

gösterebilir. Teknik toplantıda bu oyun sayısı azaltılır ya da artırılabilir.

 8 taşın tamamı atıldıktan sonra end tamamlanır. 8 endden 6 end oynanmak

zorundadır.



Serbest Koruma Bölgesi (FGZ)

 Oyunun oynandığı ev tarafındaki Tee Line ile Hog Line arasında, eve temas

etmeyecek şekilde duran bir taş, Serbest Gard Bölgesi (Free Guard Zone) olarak

belirtilen bölgede kabul edilir. Aynı zamanda, Hog Line'ın önünde veya üzerinde de

olsa, FGZ'daki taşlara çarparak oyunda kalan taşlar da FGZ'da olarak kabul edilir.



Serbest Koruma Bölgesi (FGZ)

 Free Guard Zone ( Serbest Koruma Bölgesi): Takımların taktiksel olarak stratejilerini

uygulamak için yaptıkları atış bölgesidir.

 İlk taşlar serbest koruma bölgesi (FGZ) taşıdır.

 Eğer bir endin üçüncü taşının atılmasından önce atılan taşlardan herhangi birisi, direk

veya dolaylı olarak, rakibin FGZ bölgesindeki herhangi bir taşının oyundan çıkmasına

sebep olursa, atılan taş oyundan çıkarılır ve yer değiştiren taşlar kusurlu olmayan takım

tarafından eski konumlarına geri getirilir.











Molalar

 Bir oyun boyunca ve her ekstra-endde takımların birer adet 30 sn.’lik Takım Molası

hakkı vardır.

 Teknik molayı sadece sporcular isteyebilirler.

 Teknik molalar antrenörün sporcuların yanına gittiği andan itibaren başlar ve 1 dk. dır.

 Teknik molanın bitimine 10 sn. kala antrenöre hakem tarafından uyarı yapılır.

 8 endlik bir oyunda 4. end bitiminde 3 dk.’lık ihtiyaç molası verilir. Mola bitimine 10 sn

kala takımlar hakemler tarafından uyarılır.



Ölçüm

 Bir endin son taşı duruncaya kadar, taşlar sadece gözle ölçülür. Tüm taşlar

atıldıktan sonra ölçüm yapılır. Ölçümü sadece kaptanlar isteyebilir ve ölçümü

sadece kaptanlar takip edebilir.

 Lazermetre denilen aletle ölçümler yapılır.



Skor Belirleme

 Bir setin skoru, evin sorumlusu olan kaptan veya yardımcı kaptanlar tarafından

kararlaştırıldığında belirlenmiş olur.

 Eğer karar verilmeden önce skor üzerinde etkisi olabilecek bir taş veya taşlar

yerinden oynatılırsa, hatalı olmayan takım, ölçümden payına düşebilecek

avantajdan yararlanabilir.



Puanlama

 Puanlama ve grup eşleşmeleri sonucu oluşan sıralama Curling Sporuyla aynıdır.

 Oyunun amacı rakipten daha fazla puan toplamaktır.

 Her end sonunda evin merkezine en yakın olan taş sayı olarak kaydedilir.

 8 end sonunda bu sayılar toplanarak sonuç yazılır.



Skor Belirleme

 Bir takım aritmetik olarak yenildiğinde oynanan seti bitirebilir ancak yeni bir set

başlatılmamalıdır. Bununla birlikte, eğer bir takım bir oyunun son setinde aritmetik

olarak yenilirse oyun durdurulmalı ve son set tamamlanmamalıdır.

 Belirlenen setler sonucunda skor eşitliği bozulmamış olursa ekstra set oynanır ve çekiç

hakkı olan takım sayı almak zorundadır.

 Sayı alamaz ya da beraberlik durumunda ekstra endi 1-0 kaybeder.



Puanlama

Kırmızı 1-0 Kırmızı 1-0Mavi 2-0







Puanlama

 Bir endin skoru belirlenirken, takımlar hangi taşların Tee'ye (merkeze) daha yakın

olduğuna veya bir taşın eve temas edip etmediğine görsel olarak karar veremezlerse

bir ölçüm aleti kullanılır. Ölçümler Tee'den (merkezden) taşın en yakın kenarına doğru

yapılır. Her iki takımdan evin sorumlusu olan oyuncular, ölçüm aletiyle yapılan ölçümü

izleyebilir.



Puanlama

 Bir takım ancak atış sırası kendisine geldiğinde oyundan çekilebilir. Bir takım

end tamamlanmadan önce oyundan çekildiğinde, o endin skoru aşağıdaki

yöntemlerle belirlenir:

I. Eğer iki takımın da henüz atmadığı taşları varsa, skorborda o end için ''X''

konulur ve yazılır.



Puanlama

 Eğer takımlardan birisi tüm taşlarını atmışsa:

1) Eğer tüm taşlarını atan takımın puan olarak sayılan taşı varsa puan verilmez.

Sonucu belirlemek için puanlar gerekmedikçe, skorborda o end için ''X''

konulur.

2) Eğer tüm taşlarını atmayan takımın puan olarak sayılan taşı varsa bu puanlar

verilir ve skorboarda yazılır.

3) Eğer puan olarak sayılacak taş yoksa, skorborda ''X'' konulur



Skor Yazımı



Skor Yazımı



Skor Yazımı



Skor Yazımı



Skor Yazımı



Skor Yazımı



 Grup mücadeleleri tamamlandığında takımları sıralamak için aşağıdaki

kriterler sırasıyla uygulanır:

1. Takımlar galibiyet/mağlubiyet sayılarına göre sıralanır.

2. Eğer iki takım arasında eşitlik olursa, aralarındaki grup oyununu kazanan

takım daha üstün sayılır.

TAKIM SIRALAMA PROSEDÜRÜ / ÇEKİÇ ATIŞI MÜCADELESİ (DSC) 



TAKIM SIRALAMA PROSEDÜRÜ / ÇEKİÇ ATIŞI MÜCADELESİ (DSC) 

3. Üç ya da daha fazla takım arasında eşitlik olursa, o takımların kendi aralarındaki

oyunların sonucuna göre sıralama yapılır. (Eğer bu yöntem bazı takımların

sıralanmasını sağlıyor ancak hepsini sağlamıyorsa, geriye kalan eşitliği bozulmayan

takımların kendi aralarındaki oyunlara bakılarak bir sıralama yapılır.)

4. Bu üç maddedeki gibi belirlenememiş olan geriye kalan durumlarda takımların

sıralaması Çekiç Atışı Mücadelesi (Draw Shot Challenge (DSC)) kullanılarak belirlenir.

Çekiç Atışı Mücadelesi bir takımın grup oyunları boyunca attığı tüm Çekiç Atışı (LSD)

mesafelerinin ortalamasıdır.



Oyun Kuralları

 Bir takım iki oyuncudan daha az oyuncuyla oynayamaz. Her oyuncu her

endde kendi taşlarını atmalıdır.

 Yedek oyuncuya izin verilen müsabakalarda sadece bir yedek oyuncu

kaydettirilir ve bu müsabakada kullanılır.

 Eğer herhangi bir ihlal gerçekleşirse, ihlal eden takım oyunu kaybeder.



Oyun Kuralları

 End başladıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı müsabakaya devam

edemeyen sporcu için ne yapılır?

 Sporcu 1. oyuncu ve ilk taşını atmışsa, geri kalan taşları ikinci oyuncu atar.

Birinci sporcu ilk taşını atmak zorundadır.

 Sporcu 2. oyuncu ve ilk taşını atmamışsa, tüm taşları birinci oyuncu atar.

Sporcu ilk taşını atmışsa diğer taşını birinci oyuncu atar.



Oyun Kuralları

 Bir oyuncu oyuna devam edemiyorsa, takım ne yapabilir?

 Bir endin başlangıcında oyuna nitelikli bir yedek oyuncu dahil edebilir. Bu

durumda atış sırası ile kaptan (skip) ve yardımcı kaptan (vice-skip)

pozisyonları değiştirilebilir. (değiştirilen oyun sırası oyunun geriye kalan

kısmına aynen uygulanır).



Taş Atışı

 Eğer bir oyuncu rakip takıma ait olan bir taşı atarsa, o taşın durması beklenir

ve atış yapan takıma ait olan bir taş ile yer değiştirilir.

 Eğer bir oyuncu, normal atış sırası dışında bir atış yaparsa, o end hata

yapılmamış gibi devam eder.

 Eğer bir oyuncu bir endde yanlışlıkla fazla sayıda taş atarsa, hata yapılmamış

gibi end devam eder ve hatayı yapan takımın son oyuncusunun taşları

hatanın yapıldığı sayıda azaltılır.



Taş Atışı
 Eğer aynı endde bir takım art arda iki taş atarsa:

I. Atılan ikinci taş oyundan alınır ve rakip takım tarafından yer değiştiren taşlar

eski pozisyonlarına getirilir. Yanlışlıkla iki taş üst üste atan oyuncu, oyundan

alınan taşı, takımının o enddeki son taşı olarak atar.

II. Eğer bu hata bir sonraki taş atılıncaya kadar fark edilmezse end tekrarı

yapılır



Taş Atışı

 Eğer bir endin ilk taşını yanlış takım atarsa:

I. Hata ilk taş atıldıktan sonra fark edilirse end tekrarlanır.

II. Hata ikinci taş atıldıktan sonra fark edilirse hata yapılmamış gibi oyun devam

eder.



Hareket Eden Taşa Dokunma

 Eğer hareket eden bir taşa, rakip takım veya onların ekipmanları tarafından

dokunulursa ya da taş dış bir etmenden etkilenirse:

1) Eğer taş o an atılan taşsa atış tekrarlanır.

2) Eğer taş o an atılan taş değilse, taşa sahip olan takım tarafından,

dokunulmasaydı nerede duracağına mantıklı bir karar verilerek oraya konulur.



Hareket Eden Taşa Dokunma
 Eğer hareket eden bir taşa, taşa sahip olan takım veya onların ekipmanları

tarafından dokunulursa, tüm taşların durması beklenir. Daha sonra kusurlu

olmayan takım aşağıdakileri yapma seçeneğine sahiptir:

1) Dokunulan taşı oyundan alma ve diğer tüm taşları olay gerçekleşmeden

önceki pozisyonlarına geri getirme,

2) Tüm taşları öylece durdukları gibi bırakma,

3) Hareket eden taşa dokunulmasaydı, taşların nerede olabileceğine mantıklı bir

karar vererek ona göre yerleştirme.



Hareket Eden Taşa Dokunma

 Eğer hareket eden bir taşa dış bir etmen tarafından dokunulursa veya

dokunulmasına sebep olunursa, tüm taşların durmasına müsaade edilir ve daha

sonra eğer olay gerçekleşmeseydi nerede olacaklarına karar verilerek taşlar

yerleştirilir.

 Eğer takımlar anlaşamazsa, yer değiştiren taşlar olay gerçekleşmeden önceki

konumlarına geri alınarak atış tekrarlanır.

 Bu durumda da bir uzlaşmaya varılamazsa end tekrarlanır.



Yeri Değişen Sabit Taşa Dokunma

 Eğer hareket eden bir taş üzerinde hiçbir etkisi olmayan sabit bir taşa bir

oyuncu tarafından yeri değiştirilirse veya yerinin değişmesine sebep olunursa,

taş kusurlu olmayan takım tarafından olay gerçekleşmeden önceki konumuna

geri getirilir.

 Eğer hareket eden bir taş üzerinde hiçbir etkisi olmayan sabit bir taşın, dış bir

etmen tarafından yeri değiştirilirse veya yerinin değiştirilmesine sebep

olunursa, takımların uzlaşmasıyla taş olay gerçekleşmeden önceki konumuna

geri konulur.



Yeri Değişen Sabit Taşa Dokunma

 Takımlar oyun taşlarını değiştiremezler. Taşların üzerine herhangi bir nesne

yerleştiremezler. Aksi halde atış geçersiz sayılır.

 Eğer taş atılır ve atılan taş oyun alanındaki diğer taşların yerlerini değiştirirse,

taşa sahip olan takım tarafından, taşların önceki konumlarına mantıklı bir

karar verilerek oraya konulur.



Çekiç (LSD) Atışları 

 Taşı atan takımın bir üyesi atılan taşa dokunursa veya dokunulmasına sebep

olursa, taş oyundan alınır ve çekiç atışı evin yarı çapı olan 57,25 cm olarak

kaydedilir.

 Eğer hareket eden bir taşa atış yapmayan takımın bir üyesi dokunursa veya

dokunulmasına sebep olursa atış tekrarlanır.

 Eğer dış bir etmen taşa dokunursa veya taşa dokunulmasına sebep olursa,

atış tekrarlanır.



Atış Teknikleri

 Guard (Gard): Serbest koruma bölgesine girip, puan bölgesine

temas etmeyen atış tekniğidir.

 Center Guard (Merkez Gard): Merkez çizgiye yakın konumlanan

gard atış tekniğidir.

 Corner Guard (Köşe Gard): Oyun alanının köşelerine konumlanan

gard atış tekniğidir.



Atış Teknikleri

 Take-out: Rakip taşa çarptırılarak, rakibin taşını dışarı gönderen atış tekniğidir.

 Double Take-out: Rakip taşa çarptırılarak, rakibin iki taşını birden dışarı gönderen

atış tekniğidir.

 Raised Take-out: Rakip taş önünde konumlanmış olan kendi taşımıza vurarak,

vurduğumuz taşın rakip taşı çıkararak onun yerini aldığı atış tekniğidir.



Atış Teknikleri



Atış Teknikleri

 Hit and Stay (Vur Kal): Rakip taşa çarparak onun pozisyonunu

bozan veya dışarı atan ve onun konumunda kalan atış tekniğidir.

 Hit and Roll (Vur Kay): Rakip taşa çarparak onun pozisyonunu

bozan veya dışarı atan ve hareketine devam eden atış tekniğidir.



Atış Teknikleri



Atış Teknikleri

 Split (Bölünme): Puan bölgesi önünde guard pozisyonundaki

kendi taşına çarparak hem onu hem de kendini puan bölgesine

sokan atış tekniğidir.

 Freeze (Yapışık): Hedefte ki taşa temas etmeden tam önünde

kalan atış tekniğidir.



Atış Teknikleri



Atış Teknikleri

 Raised Draw: Yaptığımız atışla guard pozisyonundaki herhangi bir

taşımızı daha iyi pozisyona getiren atış tekniğidir.

 Clearing Peel: Çarptığı rakip taşla birlikte oyun alanı dışına çıkan

atış tekniğidir.



Atış Teknikleri



Atış Teknikleri

 Biter: Dışarıda gibi gözüken ama ince ölçüm yapıldığında puan

bölgesin içinde olduğu anlaşılan atış tekniğidir.

 Come around: Herhangi bir taşa çarpacak gibi giden fakat ince

 mesafeyle yanından geçerek, alacağı kavisle o taşın arkasına

konumlanan atış tekniğidir.



Atış Teknikleri



Hakem

H HAKİKAT

A ADİL

K KİŞİLİKLİ

E ERDEMLİ

M MUHAKEME



Hakem

 Hakem bir oyun boyunca herhangi bir an araya girebilir ve taşların

yerleştirilmesi, oyuncuların idaresi ve kuralların uygulanmasıyla

ilgili yönlendirme yapabilir.



Hakem

 BAŞ HAKEM

 OYUN HAKEMİ

 MASA HAKEMİ



Hakem
Baş Hakem: Başhakemlik pozisyonu oyuncuların, antrenörlerin, diğer hakemlerin, ev

sahibi komitenin ve müsabakaları yöneten organizasyon temsilcilerinin saygı göstermesi

gereken bir konumdadır.

Oyun Hakemi: Oyun hakemleri baş hakeme hem oyun alanında hem de oyun alanı

dışında yardımcı olması için organizasyon komitesi tarafından görevlendirilir.

Masa Hakemi: Müsabakalarda kontrol merkezidir. Müsabaka sonuçlarını sisteme giren

hakemdir. Baş hakem tarafından kontrol edilir.



Teşekkür ederim…


