
2014 TÜRKİYE AMERİKAN BİLARDO ŞAMPİYONASI  

 ERKEKLER-BAYANLAR-GENÇLER 

06-09 Kasım 2014 – ANTALYA 
 

Turnuva Salonu: Club Hotel Falcon Lara  – Konferans salonu 

Adres:   Şirinyalı Mah. 1512 Sk. No: 3 Lara / ANTALYA 

Turnuva Direktörü: Cepli Bilardolar Derneği 

Disiplinler:  Erkekler:  8 Top,10 Top 
Bayanlar:  8 Top,10 Top 
Gençler(U19 ve U17): 8 Top  

 
Kategoriler:  Erkekler 
   Bayanlar 
   Genç erkekler ( U19):  (1997 ve 1998 Doğumlular) 
   Yıldız erkekler (U17): (1999-2003 Doğumlular) 
   Genç bayanlar(U19): (1997 ve sonrası doğumlular) 
   Not: Tarihler 2015 yılı baz alınarak belirlenmiştir. 

   
Turnuva Takvimi: Akreditasyon ve kura cekimi:   5 Kasım 19:00 
   Gençler ve Bayanlar akreditasyon: 6 Kasım 19:00 

Kategori Branş Başlangıç  Final 
Erkekler 8Top 6 Kasım  7 Kasım 
Erkekler 10Top 8 Kasım  9 Kasım 
Bayanlar 8 Top 7 Kasım  8 Kasım 
Bayanlar 10 Top 8 Kasım  9 Kasım 
Gençler  8 Top 7 Kasım  9 Kasım 
 

Katılım Detayı: ***Turnuva giriş ücreti Erkekler ve Bayanlar için 50 TL’dir. Gençlerden ücret 
alınmayacaktır. (Bu ücretler turnuva masrafları için kullanılacak artması 
durumunda oyunculara ilave ödül olarak dağıtılacaktır.) 
***Turnuvaya www.bilardo.gov.tr üzerinden bireysel olarak kayit yaptirabilir ve 
kayit bedellerini sitemizin ssl kredi karti güvenilir ödeme sistemi ile kullanarak 
ödemelerini yapabilirsiniz. 
***Turnuvaya sadece lisanslı sporcular katılabilirler. (Lisans başvurunuzu 
www.bilardo.gov.tr adresinden bireysel ve gruplar halinde yapabilirsiniz.) 
*** Gençler kategorisi için sporcunun 18 yaşından gün almaması gerekmektedir. 

http://www.bilardo.gov.tr
http://www.bilardo.gov.tr


*** Müsabakaya katılacak olan sporcuların hotel konaklaması veya 
akreditasyonu (50TL)mecburidir. 
*** Tüm sporcuların akreditasyona katılması zorunludur, akreditasyona 
katılmayıp bilgilendirmeyen sporcular kuraya alınmayacaktır. 
 

Turnuva Kıyafeti: Siyah pantolon 
   Düz renk polo yaka t-shirt 
   Siyah ayakkabı 
Talimat ve Kurallar: ***Turnuva kıyafeti uygun olmayan sporcular maça çıkamazlar. 

***Isınma süreleri 5 Dakikadır. Isınmaya başlamayı oyuncular kendi 
aralarında belirler. Belirlenemez ise hakem kura atışı yapar. 
***Isınma süresi dahil 15 Dakika içerisinde musabakaya dahil olmayan 
sporcular HÜKMEN mağlup sayılırlar. 
***Devam eden maçın süresine ve skoruna bağlı olarak atış süresi 
uygulanabilir. 
***Her disiplin için EPBF ve WPA’nın kuralları geçerlidir. 
***Turnuva süresince tüm anlaşmazlık konularında son karar turnuva 
direktörüne aittir. 

 
Turnuva Sistemi: ***Kalifikasyon maçları çift eleme, final grubu maçları tek eleme sistemi ile 

yapılacaktır. 
 ***Set sayıları katılımcı sayılarına göre turnuva başlamadan önce 

belirlenecektir.  
  ***Kalifikasyon ve final grubunda oynayacak oyuncu sayıları turnuva başvuru 

sayısına göre belirlenecektir.  
***Turnuvaya www.bilardo.gov.tr  üzerinden ister gruplar halinde isterseniz 
bireysel olarak kayit yaptirabilir ve kayıt bedellerini sitemizin ssl kredi karti 
güvenilir ödeme sistemi ile kullanarak ödemelerini yapabilirsiniz 

Konaklama Bilgileri: Hotel: Club Hotel Falcon Lara  ***** 
   Konaklama Tipi: Tam Pansiyon (Full Board-Sabah,öğle,akşam yemeği) 

Tek Kişilik Oda: 125TL  
Çift kişilik Oda: 85 TL (Kişi Başı) 
Rezervasyon için:   http://www.poolmasterscup.com/?page_id=6857 
Telefon: 05323102888 
Not: Turnuvanın düzenlendiği Falcon Hotelinde konaklama yapmayacak 
sporcuların, otelin tam pansiyon (sabah,öğle akşam yemeği) hizmet vermesi 
sebebi ile günlük 50 TL akreditasyon  bedeli ödemeleri mecburidir. Aksi 
takdirde bu sporcular turnuvaya dahil edilmeyeceklerdir. 
 

Malzemeler:  Masa: Platin 
Toplar: Aramith ProCup 
Çuha: Simonis 860 Tournament Blue 

 
Harcırah ve Ödüller: Harcırah ve Ödüller daha sonra bildirilecektir. 

http://www.bilardo.gov.tr
http://www.poolmasterscup.com/?page_id=6857


 
Sponsorluklar: ***Türkiye’nin her yerinden Metro Turizm Otobüsleri ile gelecek genç,bayan ve 

öğrenci sporcularımızın Gidiş-Geliş biletleri ücretsizdir. Bu konuda isteyen 
sporcularımızın Gidiş-Geliş tarih ve saatleri – İsim-TC Kimlik numaraları- Cep 
Telefon numaralarını belirten bir maili 24 Ekim Tarihine kadar 
bilgi@poolmasterscup.com adresine göndermeniz yeterlidir. Ücretsiz seyahat 
etmek isteyen sporcularımıza elektronik bilet düzenlenecektir. 

mailto:bilgi@poolmasterscup.com

