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TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 
2018 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ 

ERKEKLER KATEGORİSİ FAALİYET TALİMATI 
 

Federasyonumuzun 2018 yılı 3 Bant disiplini Büyükler şampiyonaları 4 etap olarak düzenlenecek ve 4 etap sonunda 
Türkiye Genel Klasmanında ilk 4 sırayı alan sporcular 2019 yılı Türkiye Milli Takımı’nı oluşturarak bireysel şampiyonalarda ve 
milli takımlar şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacaklardır. 

 
GENEL KLASMANLARIN OLUŞUMU 
Dinamik Genel Klasman: Son 4(dört) etap sonucundaki veriler ve Ocak ayında yapılacak olan il şampiyonası verileri ile 

Eylül ayında yapılacak olan il kontenjan turnuvaları kullanılarak oluşturulacaktır. Her şampiyona yapıldığında dinamik genel 
klasmanda var olan bir önceki yıla ait eşdeğer turnuva verileri silinecek ve yeni şampiyonanın verileri eklenecektir. Dinamik 
Genel Klasman sıralaması sırasıyla; Toplam etap puanı, genel ortalama, en yüksek 1. seri, en yüksek 2. seri, en yüksek 
ortalama, alfabetik isim sırası sıralaması kullanılarak düzenlenecektir. Dinamik Genel klasman ilgili yılda düzenlenecek 1. Ve 2. 
Etap turnuvaları başlangıç sıralaması için kullanılacaktır. 

 
Türkiye Genel Klasmanı: İlgili yıl içerisinde yapılacak olan 4 Etap değerlendirilecektir. Türkiye Genel Klasmanı 

sıralaması sırasıyla; Toplam etap puanı, genel ortalama, en yüksek 1. seri, en yüksek 2. seri, en yüksek ortalama, alfabetik isim 
sırası sıralaması kullanılarak düzenlenecektir. Türkiye Genel Klasmanı 2019 yılı Türkiye Milli Takımının belirlenmesi için 
kullanılacaktır. 

 
KATILIM  

              İlgili dönemde cezalı durumda olan veya tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen sporcular hiçbir resmi 
müsabakaya katılamayacaklardır.  

 
İl Şampiyonaları: Her ilde il şampiyonaları açık katılımlı olarak yapılacak, aktif lisansı bulunan tüm sporcular 

katılabileceklerdir. Belge bekleniyor durumunda olanlar sporcular turnuvaya kayılamayacaklardır. Şartlar gereği il temsilcileri 
katılımı belli bir sayıda sınırlandırabilecektir. İl şampiyonalarında uygulanacak sistem katılım sayısı ve masa sayısına göre il 
temsilciliklerince belirlenecektir. İl Şampiyonası oynanmadan önce şampiyona ile ilgili müsabaka talimatı yayınlanacak, 
müsabakalar başladıktan sonra sistemde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yedi sporcu veya daha az başvuru olan 
illerde il şampiyonası oynanmayacak, o ilin sporcuları istedikleri takdirde il temsilcisi vasıtasıyla il şampiyonası yapılabilen 
komşu bir ilde il şampiyonalarına katılabileceklerdir. İl şampiyonalarına başvuru için il temsilcisi ile iletişime geçilecek, 
federasyonumuz resmi web sitesinden herhangi bir ilan veya başvuru yapılmayacaktır. 

 
Türkiye Şampiyonaları: Aktif lisansı bulunan tüm sporcular katılabileceklerdir. Belge bekleniyor durumunda olanlar 

sporcular turnuvalara kayılamayacaklardır. İlk 2 etap açık katılımlı yapılacak olup turnuvanın yapılacağı alan, gün sayısı vs. gibi 
durumlar nedeni ile federasyon tarafından katılım belirli bir sayıda sınırlandırılabilecektir. Turnuva başlangıç sıralaması 
Dinamik Genel Klasman’ a göre yapılacaktır. Katılım şartları detayları ile oynanacak tur sayısı ve turnuva sistemi turnuva 
reglamanı içerisinde turnuva talimatı ile açıklanacak olup her tur bir günde tamamlanacak şekilde uygulanacaktır. Gerek 
duyulduğu takdirde sistemde değişiklik yapılabilecek ve bu konu reglamanda ilan edilecektir. 

 
3. Etap: 474 Sporcu katılımı ile yapılacak olup Dinamik Genel Klasmanda ilk 178 sırayı alan sporcular ile Eylül ayında 

yapılacak olan il şampiyonası kontenjan turnuvalarında illerinde federasyon tarafından belirlenecek kontenjana giren 
sporcular katılacaktır. İl kontenjanları aynı yıl Ocak ayında yapılan il şampiyonasında o ilde oynamış sporculardan ilk 2 etap 
sonundaki Dinamik Genel Klasmanda ilk 474 te bulunan sporcu sayısına eşit olarak belirlenecektir. 

 
4. Etap: 32 Sporcu ile yapılacak olup ilgili yıl ilk 3 etap sonucunda alınan puanlarla (Türkiye Klasmanı) ilk 32 sırada yer 

alan sporcular katılabilecektir. Bu sporculardan katılmayan olması durumunda aynı klasmana göre sıradaki sporcular 
katılacaktır. Turnuva başlangıç sıralaması aynı klasmana göre yapılacaktır. 
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 BAŞVURULAR  
Tüm sporcular Türkiye Bilardo Federasyonu resmi web sitesini (www.bilardo.gov.tr) takip etmek ve belirtilen 

koşullara uymak ile yükümlüdürler. Müsabakalara başvurular www.bilardo.gov.tr adresinden reglamanda açıklanacak süreler 
içerisinde yapılacak ve açıklanan süreler dışında hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. 
 
 MÜSABAKALAR 
 Türkiye Kupası Etaplarında ilk 2 Etap ön eleme turları, eleme turları ve final grubundan, 3. Etap eleme turları ve final 
grubundan oluşacaktır. Ön eleme ve eleme turları 3 sporcudan oluşan grup sistemi ile oynanacaktır. Final grubunda ise 12 fix 
sporcuya üst turlardan gelen 20 sporcunun eklenmesi ile oluşan 32 sporcu aşağıda açıklanan kura sistemi ile eşleşecek ve tek 
devreli merdiven usulü eleme sistemine göre karşılaşacaktır. 
 Final Grubu Kura Sistemi 
 İlgili klasmanda 1 ve 2. Sıradaki sporcular eleme tablosundaki yerlerine yerleştirilecek,  3 ve 4. Sporculardan herhangi 
biri ya da ikisi de önceki turnuvada aynı yerde bulunuyor ise yerleri değiştirilecek, aksi halde tablodaki yerlerine 
yerleştirileceklerdir. İlgili klasmanda 5 ila 8. sıralar arasında bulunan sporcular kendi aralarında kuraya tabi tutulacak ve kura 
sonucunda belirlenen sıra ile final grubu eleme tablosundaki 5-6-7-8 numaralı yerlerine yerleştirileceklerdir. 9 İle 12 
arasındaki sporculara önceki turda sıralama kriterleri en iyi olan 4 sporcu eklenerek bu 8 sporcu da kendi aralarında kuraya 
tabi tutulacak ve kura sonucuna göre final grubu eleme tablosundaki 9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı yerlere 
yerleştirileceklerdir. Final turunda mücadele etme hakkı kazanan diğer sporcular kendi aralarında kuraya tabi tutulacak ve 
final grubu eleme tablosundaki 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 numaralı yerlere yerleştirileceklerdir. 
 
               Tüm turlarda grup birincileri ve grup ikincilerinden sıralama kriterleri en iyi olan 5. turda 2, diğer turlarda 4 sporcu bir 
üst tura yükselecek, üst turda mücadele edecek sporculardan tur grup ve maç saatleri belirlenmeden mazeret bildirerek 
katılamayacak sporcu olması durumunda grup ikincisi olup tur atlayamayan sporculardan sıralama kriterleri en iyi olanlar 
sırasıyla bir üst tura yükseleceklerdir. 3’lü grup yerleşim sistemine göre önceki turda tur atlayan sporculardan en iyi sıralama 
kriteri olan sporcular en alt gruptan başlayacak, gelmeyen sporcular nedeni ile tur atlama şansı yakalayan sporcular ise 3 ‘lü 
grup yerleşim sistemi gereği sırası ile en üst gruplara yerleştirilecektir. Turnuvadan çıkan sporcuların yerine ise; gelmeyen 
sporcular nedeni ile tur atlama şansı yakalayan sporculardan önceki sırada bulunan gerekli sayıda sporcu sırası ile direk 
gelmeyen sporcuların yerine yerleştirilecektir. Önceden deklere edilmiş gruplar ve maç programında herhangi bir değişiklik 
olmayacaktır. 
  
 Final Etabında; katılma hakkını kazanan 32 sporcu Türkiye Genel Klasmanına göre sıralanacak ve ilk turdan itibaren 
tek devreli merdiven usulü eleme sistemine göre karşılaşacaktır. 
 
              Grup müsabakaları ve eleme müsabakaları dâhil tüm müsabakalarda son ıstaka uygulaması kaldırılmıştır. Hiçbir maç 
beraberlik ile sonuçlanmayacak, maç bitiş sayısına herhangi bir sporcu ulaştığında maç sona erecektir. Yalnızca ıstaka 
sınırlaması getirilen turlarda açılışı yapan sporcu maç bitiş sayısına ulaşamaz ise diğer sporcu kalan pozisyondan devam etmek 
koşulu ile maç bitiş sayısına ulaşabilecek şekilde son ıstaka hakkı kullanacak, eşitlik olması durumunda maçın galibi penaltı 
atışları ile belirlenecektir. 
 
            SIRALAMA KRİTERLERİ 

Gruplarda dereceler; PUAN (MP) ,GENEL ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA,  
KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.  

Aynı grupta olup tur atlama konumunda olan 2 sporcunun penaltı atışları öncesindeki tüm kriterleri eşit olduğu 
takdirde; turnuva salonu ve zaman uygun olursa her iki sporcunun da kabul etmesi durumunda (yalnızca tur atlayacak 
sporcunun belirlenmesi için) eşitlik olan sporcular arasında bir maç daha yaptırılarak sıralama belirlenecektir. Bu maç ta 
berabere tamamlanırsa tur atlayan sporcu penaltı atışları sonucu belirlenecektir. 

Aynı grupta olup tur atlama konumunda olan 3 sporcunun penaltı atışları öncesindeki tüm kriterler eşit olduğu 
takdirde; 3 sporcu ile penaltı atışları yapılarak gruptaki dereceler belirlenecektir. Penaltı atışları sıralaması grup sıralamasına 
göre yapılacak, penaltılar sonucunda diğer 2 sporcudan fazla sayı kazanan sporcu üst tura yükselecektir. Grup 2.liği için kalan 
2 sporcu penaltı atışlarına devam edecektir.  Penaltı atışları sonucunda 2 sporcu eşit sayı kazanıp diğer sporcu daha az sayı 
kazanırsa penaltı atışları bu 2 sporcu arasında devam edecek, eşitlik bozulana kadar sürdürülecektir. Penaltı atışlarındaki 
veriler gruptaki verileri etkilemeyecektir. 

Tur atlayan sporcuların bir sonraki tur için başlangıç sıralaması; son oynadığı turdaki PUAN (MP), GENEL ORTALAMA, 
EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, ALFABETİK İSİM SIRALAMASI sırasına göre belirlenecektir. 
              Genel Klasmanda ise ilk 3 etapta yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak gruplarda elenen sporcular elendikleri 
turdaki verilerine göre sıralanacak fakat önceki turdaki verileri de genel klasmana taşınacaktır. Final Etabında ise tüm 
sporcular oynadıkları tüm maçların verilerine göre sıralanacaklardır. 

http://www.bilardo.gov.tr/
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GRUP YERLEŞİM SİSTEMİ  
3’lü grup oynanan müsabakalarda; 3 Sporculu Grup Yerleşim Sistemi kullanılacaktır. 
Bekleyen sporcu bulunmayan turlarda (örneğin 1. Ön Eleme Turu) gruplar 3 Sporculu Grup Yerleşim Sistemine göre 

Tablo A, Örnek 1’de belirtilen şekilde oluşturulacaktır. 
 
Bekleyen sporcuların olduğu turlarda; 
a) Bekleyen  sporcu  sayısı  grup  sayısından  fazla  ise;  gruplar  3  Sporculu Grup Yerleşim Sistemine göre Tablo B, 

Örnek 2’de belirtilen şekilde oluşturulacaktır. 
 
b) Bekleyen  sporcu  sayısı  grup  sayısına  eşit  ise;  gruplar  3  Sporculu Grup Yerleşim Sistemine göre Tablo C,     

Örnek 3’de belirtilen şekilde oluşturulacaktır. 
 
c) Bekleyen  sporcu  sayısı  grup  sayısından  az  ise ;  gruplar  3  Sporculu Grup Yerleşim Sistemine göre Tablo D, 

Örnek 4’de belirtilen şekilde oluşturulacaktır. 
 

 
 

4 sporcudan oluşan grup sistemi ile oynanan müsabakalarda ise Z sistemi eski haliyle aynen uygulanacaktır. 

GRUP 1. SPORCU 2. SPORCU 3. SPORCU GRUP 1. SPORCU 2. SPORCU 3. SPORCU GRUP 1. SPORCU 2. SPORCU 3. SPORCU GRUP 1. SPORCU 2. SPORCU 3. SPORCU

A 1. A 1. A 1. A 1.
B 2. B 2. B 2. B 2.
C … C … C … C …
… … … … … … … …
… … … …
… … … …
… … … … … … 1.
… … … … … … 2.
… … … … … … 3.
… … 2. … 2. … …
… … 1. … 1. … …

Grup 1. Sporcu 2. Sporcu 3. Sporcu Grup 1. Sporcu 2. Sporcu 3. Sporcu Grup 1. Sporcu 2. Sporcu 3. Sporcu Grup 1. Sporcu 2. Sporcu 3. Sporcu

A 1. 34 51 A 1. fix Önceki Tur 31 Önceki tur 17 A 1. fix Önceki tur 17 Önceki tur 34 A 1. fix Önceki tur 22 Önceki tur 39

B 2. 33 50 B 2. fix Önceki Tur 30 Önceki tur 16 B 2. fix Önceki tur 16 Önceki tur 33 B 2. fix Önceki tur 21 Önceki tur 38

C 3. 32 49 C 3. fix Önceki Tur 29 Önceki tur 15 C 3. fix Önceki tur 15 Önceki tur 32 C 3. fix Önceki tur 20 Önceki tur 37

D 4. 31 48 D 4. fix Önceki Tur 28 Önceki tur 14 D 4. fix Önceki tur 14 Önceki tur 31 D 4. fix Önceki tur 19 Önceki tur 36

E 5. 30 47 E 5. fix 30. fix Önceki tur 13 E 5. fix Önceki tur 13 Önceki tur 30 E 5. fix Önceki tur 18 Önceki tur 35

F 6. 29 46 F 6. fix 29. fix Önceki tur 12 F 6. fix Önceki tur 12 Önceki tur 29 F 6. fix Önceki tur 17 Önceki tur 34

G 7. 28 45 G 7. fix 28. fix Önceki tur 11 G 7. fix Önceki tur 11 Önceki tur 28 G 7. fix Önceki tur 16 Önceki tur 33

H 8. 27 44 H 8. fix 27. fix Önceki tur 10 H 8. fix Önceki tur 10 Önceki tur 27 H 8. fix Önceki tur 15 Önceki tur 32

I 9. 26 43 I 9. fix 26. fix Önceki tur 9 I 9. fix Önceki tur 9 Önceki tur 26 I 9. fix Önceki tur 14 Önceki tur 31

J 10. 25 42 J 10. fix 25. fix Önceki tur 8 J 10. fix Önceki tur 8 Önceki tur 25 J 10. fix Önceki tur 13 Önceki tur 30

K 11. 24 41 K 11. fix 24. fix Önceki tur 7 K 11. fix Önceki tur 7 Önceki tur 24 K 11. fix Önceki tur 12 Önceki tur 29

L 12. 23 40 L 12. fix 23. fix Önceki tur 6 L 12. fix Önceki tur 6 Önceki tur 23 L 12. fix Önceki tur 11 Önceki tur 28

M 13. 22 39 M 13. fix 22. fix Önceki tur 5 M 13. fix Önceki tur 5 Önceki tur 22 M Önceki tur 1 Önceki tur 10 Önceki tur 27

N 14. 21 38 N 14. fix 21. fix Önceki tur 4 N 14. fix Önceki tur 4 Önceki tur 21 N Önceki tur 2 Önceki tur 9 Önceki tur 26

O 15. 20 37 O 15. fix 20. fix Önceki tur 3 O 15. fix Önceki tur 3 Önceki tur 20 O Önceki tur 3 Önceki tur 8 Önceki tur 25

P 16. 19 36 P 16. fix 19. fix Önceki tur 2 P 16. fix Önceki tur 2 Önceki tur 19 P Önceki tur 4 Önceki tur 7 Önceki tur 24

R 17. 18 35 R 17. fix 18. fix Önceki tur 1 R 17. fix Önceki tur 1 Önceki tur 18 R Önceki tur 5 Önceki tur 6 Önceki tur 23

TABLO A TABLO B TABLO C TABLO D

 Fix (bekleyen) sporcu olmayan 17 Gruplu            

3 sporculu grup yerleşim sistemi tablosu

30 Fix (bekleyen) sporcu ve 17 Gruplu                                                          

3 sporculu grup yerleşim sistemi tablosu

12 Fix (bekleyen) sporcu ve 17 Gruplu                                                                          

3 sporculu grup yerleşim sistemi tablosu

3 SPORCULU YERLEŞİM SİSTEMİ                                                                

BEKLEYEN( Fiks ) sporcu yok  ise

3 SPORCULU YERLEŞİM SİSTEMİ                                                                 

BEKLEYEN( Fiks )sporcu sayısı grup sayısından fazla  

ise

3 SPORCULU YERLEŞİM SİSTEMİ                                                        

BEKLEYEN( Fiks ) sporcu sayısı grup sayısından az ise

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 4

3 SPORCULU YERLEŞİM SİSTEMİ                                                                

BEKLEYEN( Fiks )sporcu sayısı grup sayısına eşit ise

Örnek 3
17 Fix (bekleyen) sporcu ve 17 Gruplu                                                    

3 sporculu grup yerleşim sistemi tablosu
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PUANLAMA 
 

A-Etap Puanları 
 

 Önceki puanlama sisteminde katılım sayısı fazla olan turnuvalarda ön eleme turlarından başlayan sporcuların tümüne 
1 puan verilmekte idi. Tur atlayan sporcu ile elenen sporcunun farkının belirlenmesi amacı ile tüm ön eleme turlarına farklı 
puan verilmesi uygun görülmüştür. Buçuklu puan uygulaması olmaması için üst turların puanları da uygun şekilde yükseltilmiş 
ve ilk 32 puanlarında UMB nin kullandığı algoritmaya uygun düzenleme yapılmıştır. Buna göre;  
 

İlk 3 Etap müsabakaları sonunda derecelere; Dinamik Genel Klasmanda ve Türkiye Genel Klasmanında şu şekilde puan 
verilecektir. 

 
     

     1...................…………………..……………..240 Puan  
     2...................…………………..……………..162 Puan  
     3-4...................…………………..…………..114 Puan  
     5-8...................…………………..…………..78 Puan   
     9-16...................…………………..…………48 Puan   
     17- 32...................…………………..……..24 Puan   
     5. Tur Grup 2. leri …………………..………18 Puan   
     5. Tur Grup 3. leri …………………..………16 Puan   
     4. Tur Grup 2. leri …………………..………14 Puan   
     4. Tur Grup 3. Leri …………………..……..13 Puan   
     3. Tur Grup 2. leri …………………..………12 Puan   
     3. Tur Grup 3. leri …………………..………11 Puan   
     2. Tur Grup 2. leri …………………..………10 Puan   
     2. Tur Grup 3. leri ……………………………9 Puan   
     1. Tur Grup 2. leri ……………………………8 Puan   
     1. Tur Grup 3. leri ……………………………7 Puan   
     6. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………6 Puan   
     5. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………5 Puan   
     4. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………4 Puan   
     3. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………3 Puan   
     2. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………2 Puan   
     1. Ön Eleme Grup 2. Ve 3. leri …………1 Puan   
 
2018 Yılında yapılacak turnuvalar sonucunda silinecek eş değer turnuva puanlarının farklılığı nedeni ile adaletsizlik 

olmaması amacıyla 2017 yılı Dinamik Genel Klasmanda Etaplardan ve il şampiyonaları ile il kontenjan turnuvalarından alınan 
puanlar 2 ile çarpılacak ve 2018 yılından itibaren bu yeni puanlar kullanılacaktır.  
 
 

Katılım sayısı veya kullanılacak sistem itibari ile 6 Ön Eleme Turundan fazla oynanır ise son 6 Ön eleme turu 
öncesindeki tüm turlar 1. Ön Eleme turu gibi değerlendirilecek ve ona göre puanlama yapılacaktır. 

 
 

Final Etabı; 2018 Türkiye Genel Klasmanı için ilk 3 etap ile aynı puan verilecek, Dinamik genel Klasman için ise 
aşağıdaki puanlar kullanılacaktır. 

 

1 ...............................…….120 Puan   

2 ......................................81  Puan  
3-4………………………….........57  Puan   

5-8...................................39   Puan  
9-16.................................24   Puan   
17-32...................................12    Puan  
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B-İl Şampiyonaları ve İl Kontenjan Turnuvaları 
 

İller derecelendirme kriterlerine göre 6 gruba ayrılacak ve sporcuların Ocak ayında yapılacak il şampiyonası ile Eylül 
ayı içinde yapılacak olan İl Kontenjan Turnuvaları puanları aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. İl gruplandırmaları Ocak 
ayında yapılacak olan il şampiyonaları sonrasında aşağıdaki il gruplandırma kriterleri hesaplanarak belirlenecektir. 

 
 
İL GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ 

İl Grubu Değerlendirme Puanı (GP)=A+B+C+D (DGK sıralamasındaki sporcu katsayıları 2017 il şampiyonalarında oynadıkları 
illere göre ve 2017 yılı 4. Etap sonrası DGK a göre, İl şampiyonası katılım sayısı ise 2018 İl Şampiyonalarına göre belirlenecek) 
 

 
A:(1-32. Dereceye giren Sporcu Sayısı) X 15 
 
 
B:(İlk 33-86 Dereceye giren Sporcu Sayısı) X 5 
 
 
C:İlk 87-224. Dereceye giren Sporcu Sayısı x 1 
 
 
D:İl Şampiyonasına Katılan Sporcu Sayısı Katsayısı 

            

          İl Şampiyonası Oynayan Sporcu Sayısı Katsayısı Hesabı

 
 
İl Grubu ve  il şampiyonaları derecelerine göre sporcuların 
Dinamik Genel klasmana etki edecek puanlarını gösterir tablo 
       
Grup     

A B C D E F G 
Derece 

1 24 20 16 12 8 6 - 

2 20 16 12 8 6 4 - 

3-4 16 12 8 6 4 2 - 

5-8 12 8 6 4 2 1 - 

9-16 8 6 4 2 1 1 - 

17-32 6 4 2 1 1 1 - 

33-64 4 2 1 1 1 1 - 

65-128 2 1 1 1 1 1 - 

129 ve üzeri 1 1 1 1 1 1 - 

 
 
 

 
Ocak ayında İl Şampiyonası yapılmayıp G Grubunda yer 
alan iller Eylül ayında İl Kontenjanı turnuvası yapar ise F 
Grubu iller gibi değerlendirilecektir. 

İl Grubu Değerlendirme Puanı (GP) GRUP 

201 ve üzeri A 

101-200 B 

50-100 C 

16 -49 D 

4 -15 E 

1- 3 F 

0 G 

 

Örnek 1:  A İlinde il şampiyonası 104 kişi ile yapılmış olsun.  
 
97 ve üzeri olduğu için İl Şampiyonası Oynayan Sporcu Sayısı Katsayısı =48 puan o il için D kriterini                              

(D:İl Şampiyonasına Katılan Sporcu Sayısı Katsayısı) oluşturur.   
Bu ilde bu ilde 11 adet 1-32 arası derece  yapan sporcu olsun(A) 11x15=165,  
aynı ilde 33-86 arası derece yapan 3 sporcu olsun(B) 3x5=15,  
yine aynı ilde 6 adet 87-224 arası derece yapan sporcu olsun(C) 6x1=6,  
İl Grubu Değerlendirme Puanı =M+A+B+C+D = 165+15+6+48=234 
201 ve üzeri puan olduğu için bu il A grubuna girer ve yukarıda soldaki tablodaki derecelere uygun puanlar 

sporcuların dinamik genel klasman puanına eklenir. 
 

İL ŞAMPİYONASI KATILIM KATSAYISI 

KATILIM SAYISI KATILIM KATSAYISI 

8-16 3    

17-32 6        

33-64 12       

65-96 24       

97 ve üzeri 48     
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Örnek 2: B İlinde il şampiyonası 29 kişi ile yapılmış olsun 
 17-32 arası olduğu için İl Şampiyonasına Katılan Sporcu Sayısı Katsayısı=6 puan o il için D kriterini  (D:İl Şampiyonası 

Oynayan Sporcu Sayısı Katsayısı) oluşturur. 
  Bu ilde il şampiyonası oynayan sporculardan 1 adet 1-32 arası derece yapan sporcu olsun(A) 1x15=15,  
aynı ilde 33-86 arası derece yapan 2 sporcu olsun(B) 2x5=10, yine aynı ilde 8 adet 87-224 arası derece yapan sporcu 

olsun(C) 8x1=8 puan alır.  
İl Grubu Değerlendirme Puanı (GP)=A+B+C+D =15+10+8+6=39  
18-49 puan arasında olduğu için olduğu için bu il D grubuna girer ve yukarıda soldaki tablodaki derecelere uygun 

puanlar sporcuların dinamik genel klasman puanına eklenir. 
CEZA 
Müsabakalara kesi kayıt yaptırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını oynadıktan sonra mazeretsiz 

olarak turnuvayı terk eden sporculara 8 ceza puanı verilecektir. Aynı durum sezon içerisinde 2 kez tekrarlandığı takdirde ikinci 
ceza alınan tarihten itibaren 1 yıl resmi müsabakalardan(İl şampiyonaları dâhil) men cezası ile cezalandırılacaktır. İstenildiği 
takdirde belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretler kabul edilmeyecektir. Tüm mazeretler bilardoteknik@gmail.com 
adresine mail atılarak bildirilecektir. 
 

HÜKMEN SONUÇLANAN MÜSABAKALAR 
a)Gruplarında ilk maçına çıkmayan sporcunun rakipleri aralarında iki maç yaparlar. 
b)Grupta bir sporcu ilk maçını oynar, diğer maçına çıkmaz ise rakibi lehine hükmen galibiyet ve 2 puan verilir. Grup 3 

sporcu üzerinden değerlendirilir. Grupta herhangi bir maçına çıkmayan sporcu teknik puan ve averaj verileri ne olursa olsun 
grubu sonuncu olarak tamamlar. 

c)Grupta 2 sporcu sahaya çıkmazsa tek kalan sporcu her iki maçtan 2 puan alır ve 4 puan ve 0(sıfır) ortalama ile 
listedeki yerini alır. 

d)Grupta 3 sporcu da gelmez ise elenen grup ikincilerinden sıralama kriterleri en iyi olan bir üst tura çıkartılır. 
 

LİSANS: Hakem veya Türkiye Bilardo Federasyonundan resmi bir yetkili tarafından istenildiğinde T.C. Kimlik numarası 
ve güncel resmin bulunduğu bir resmi kimlik belgesi veya lisans ibraz etmek zorunludur. 

 
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah 

kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir 
yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt 
kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt 
kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi kulüp logosu ya da sponsor logosu dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.  

 
REKLAM: Sporcular, T-Shirt üzerinde sadece iki göğüs kısmında veya kollarının omuza yakın bölgelerinde, U.M.B. 

Kurallarına uyarak ( her sponsor için max. 60 cm2) reklam taşıyabilirler. Organizasyon için bir ana sponsor belirlenmiş ise tüm 
sporcuların ana sponsor reklamını taşımaları mecburidir. Bu durumda kullanılacak reklam argümanları federasyon tarafından 
temin edilecektir. 

 
TİME-OUT: Time-Out uygulaması 30 sayıda biten her maç için 2 kez, 40 sayıda biten her maç için 3 kez  olup istenildiği 

zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş içerisinde kullanılabilir. Time-Out isteyen sporcu hem hakemin hem de rakip sporcunun 
duyacağı şekilde talebini seslendirmek zorundadır. Talebi hakem tarafından anons edilmediği takdirde süresi bitmeden 
hakemi uyarmak zorundadır.  Penaltı vuruşlarına geçildiğinde (Gruplarda tüm verileri eşit olan sporculardan tur atlayan 
sporcuyu tespit etmek için) Time-Out hakkı olan sporcu hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Time-out hakkını 
tamamlamış sporcular için penaltı vuruşlarında ek time-out hakkı verilmez. 

 
ISINMA: Final Grubunda bekleyen 12 sporcuya turnuva salonu müsait olduğu takdirde Final grubu maçları 

başlangıcından önceki gün sonunda ya da Final Müsabakalarının yapılacağı gün sabahında her sporcu için 15 ‘er dakika 
antrenman hakkı verilecektir. Antrenman hakkı verildiği takdirde bahsi geçen sporculara maç başlangıcında ek ısınma süresi 
verilmeyecektir. Antrenman hakkı verilemediği takdirde bahsi geçen sporcular ilk maça çıkarken 10 dakika ısınma hakkına 
sahiptir. Diğer durumlarda maça başlamadan önce her sporcunun beşer dakika ısınma hakkı vardır.  

Rakip ısınırken hakeme bilgi vermeksizin masa terk edilemez. Hakeme bilgi verildiği takdirde rakip ısınırken masa 
terkedilebilir.  

Anons edildikten sonra uygun sürede sporculardan herhangi biri masaya gelmemiş ise masaya gelmiş olan sporcu 
ısınmaya başlar. Isınan sporcunun süresi dolduğunda diğer sporcu hala masaya gelmemiş ise yine de ısınma süresi başlatılır. 
Bahsi geçen sporcu ısınma süresi içinde masaya gelir ise kalan süreyi ısınmak için kullanabilir. Eğer ısınma süresi 
tamamlandıktan sonra masaya gelir ise ek ısınma hakkı verilmez.  Öncede deklere edilmiş maç saatinden itibaren 15 dakika 

mailto:bilardoteknik@gmail.com
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içerisinde sahaya çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir. Masa müsait ise maç saatinden 10 dakika önce anons 
yapılabilir. Tüm sporcular maç saatinden 10 dakika önce salonda hazır bulunmak zorundadır. 
 
  MOLA: Müsabaka bitiş sayısının yarısına ulaşıldığı vuruş sırasının sonunda veya yarısının geçildiği vuruş sırası sonunda 
herhangi bir sporcunun veya hakemin talebi ile mola kullanılabilecektir. Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez. 
Mola süresi bitiminde sporcular masada hazır bulunmak zorundadırlar. Herhangi bir sporcu mola süresi bitiminde masada 
bulunmaz ise hakem 3 dakika mola gecikme anonsu yapar. Normal mola süresinde masaya gelmeyip 3 dakikalık gecikme 
süresi içerisinde masaya gelen sporcu ihtar cezası alır. Bir maç içerisinde iki ihtar alan sporcu (ihtarlar herhangi bir nedenle 
olabilir) maçı kaybeder. 3 Dakika içerisinde masaya gelmeyen sporcu maç skoru ne olursa olsun mağlup ilan edilir. Durum 
hakem tarafından tutanak ile tespit edilir. 

 
İTİRAZLAR: Her türlü itirazlar 200 TL mukabilinde yapılacak olup, itirazın teyidi nispetinde bu ücret Federasyona gelir 

kaydedilecektir. İtiraz haklı görülürse, yatırılan ücret itiraz sahibine iade edilecektir.  
 

MALİ HÜKÜMLÜKLER: Federasyon mali şartları uygun olduğu ve turnuva öncesinde reglamanda açıklandığı takdirde 
turnuva genel klasmanında ilk 32 dereceyi elde eden sporculara TBF tarafından harcırah verilecektir. Diğer sporcular 
harcırahlarını GSGM. 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin 5. maddesi C bendi doğrultusunda, bağlı oldukları Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nin bütçe imkânları dâhilinde alabileceklerdir. Spor İl müdürlüklerinden harcırah alan 
sporculara federasyon tarafından harcırah ödenmeyecektir. 
 

ÖDÜL: Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecektir. Ayrıca tüm kategorilerde yüksek seri ödülleri geçerli 
olacaktır. 
 

DİĞER HÜKÜMLER: Bu talimatta yer verilmeyen konular UMB OYUN KURALLARI temel alınarak teknik kurul ve ilgili 
yönetim kurulu üyelerince değerlendirilecektir. 
 

YÜRÜRLÜK VE İLGA 
Teknik kurul gerekli olduğu hallerde talimatla ilgili değişiklik yapabilecek, değişiklikleri resmi web sitesinde ve/veya 

turnuva salonunda ilan edecektir. 
Bu Talimat, 2018 yılı TBF Büyükler 3 BANT Şampiyonaları için geçerli tek talimattır. 
Bu Talimat, kendisinden önce yayınlanan konu ile ilgili tüm talimatların hükümlerini ortadan kaldırır. 
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF’na aittir. 


