
 
 

4.ETAP 3 BANT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI 
 

TURNUVA: Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bilardo Şampiyonası, Final 
Etap Müsabakaları, 22-25 ARALIK 2014 tarihleri arasında, Mustafa Otel / Ürgüp-Nevşehir’de yapılacaktır.   
 Etap müsabakalarında Büyükler kategorisinde genel klasmanda ilk 48’e giren sporcuların 
konaklamaları karşılanacağından Federasyonumuz tarafından harcırah verilmeyecektir. 
 Ancak; Faaliyete katılan ve harcırah ödemesi yapılmayan branşlarda sporcular yasal 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. 
 
 CEZA: Turnuvalara isimlerini yazdırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını 
oynadıktan sonra turnuvayı terk eden sporcular yıl içinde başka bir ferdi yarışmaya katılamayacaklardır. Aynı 
sporcular 2015 yılında da 1. etap turnuvasına dahil edilmeyecektir. Ayrıca 2014 yılı sporcu performansına 
dahil edilmeyeceklerdir. Hastalık ve ölüm gibi mazeretler belgelendirilmek üzere federasyonca belge 
üzerinden değerlendirilecektir.  Belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretler kabul edilmeyecektir. Bunların 
dışında mazerete esas başka bir konu kabul edilmeyecektir. 
 
 BÜYÜKLER  
 
 Büyükler 3 Bant müsabakaları; 22-25 ARALIK 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Büyükler kategorisinde yarışacak sporcuların grup eşleşmeleri,  sistemi ile birlikte Federasyonun resmi 
internet sitesinde Haberler sayfasında İlgili turnuva bölümünde açıklanmıştır.  
 
 https://www.bilardo.gov.tr/haberler/turkiye-3-bant-bilardo-sampiyonasi-final-etabi-detaylari-232  
 
 PUAN: Tüm Etap müsabakaları sonunda derecelere şu şekilde puan verilecektir. 
 1.  80 Puan 
 2.  54 Puan 
 3.- 4.  38 Puan 
 5. …8.  26 Puan 
 9. … 16.  16 Puan 
17. … 32.    8 Puan 
33. … 48.    4 Puan olacaktır. 
   
 *** Diskalifiye olan veya maça çıkmayan sporcuya puan verilmeyecektir. 
 
 Ferdi Yarışmalar Talimatının tüm hükümleri tüm müsabakalarda da uygulanacaktır. (Lisans, Kıyafet, 
Reklam vs. tüm hükümler)  
 

ÖDÜL: Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecektir. 
 
 LİSANS: Sporcu Lisansları Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapıldığından ibraz 
edilmeyecektir. Ancak istenildiğinde T.C. Kimlik numarası ve güncel resmin bulunduğu bir resmi kimlik 
belgesi veya lisans ibraz etmek zorunludur. 
 



 KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon – siyah kunduru veya siyah spor ayakkabı 
(Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır.) – siyah çorap tüm 
sporcular tarafından giyilecek sportif kıyafetlerdir. 
Özel Pilot Uygulama; Tüm sporcularımız uzun kollu veya kısa kollu polo yaka tek renk t-shirt 
giyebileceklerdir. (Pantolonun içine sokulmuş ve kemerin gözüktüğü bir kıyafet olmalıdır.) 
 
 REKLAM: Sporcular, Yelek üzerine ve sadece iki göğüs kısmında ve gömleklerin kollarında ve 
omuza yakın bölgelerde, U.M.B. Kurallarına uyarak ( Max. 80 mm2 ) reklam taşıyabilirler. T-Shirt üzerinde 
markaya ait küçük logoların bulunmasında sakınca yoktur. 
 
 KURALLAR: Üç Bant Ferdi Türkiye Şampiyonalarında U.M.B.  Kuralları geçerli. 
 
 TİME-OUT: Time-Out uygulaması her maç için 2 kez olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş 
içerisinde kullanılabilir. Penaltı vuruşlarına geçildiğinde Time-Out hakkı olan sporcu hakkını kullanıp 
kullanmamakta serbesttir. 
 
 MOLA: Müsabaka bitiş sayısının yarısına ulaşıldığı vuruş sırasının sonunda veya yarısının geçildiği 
vuruş sırası sonunda mola kullanılması mecburidir. 
 
 ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5’er dakika ısınma hakkı vardır. Isınma sürelerinde 
her iki sporcuda önemli bir mazeret olmadığı takdirde masada hazır bulunmak zorundadır. Rakip ısınırken 
masa terk edilemez. 
 
 Müsabakalar anons ile başlar. Rakip sporcu ısınmasını bitirdiği andan itibaren 10 dk. İçerisinde 
masasına gelmeyen sporcu hükmen mağlup sayılır. Anonstan sonra masaya gelmeyen sporcu 10 dk. içerisinde 
masasına gelir ise ısınma hakkını kaybeder ve direk maça başlanır. 
 

• 1. Tur grup maçları tek devreli ve 40 sayı üzerinden oynanacaktır.  
• Ana turnuva (Eleme Turu) maçları tek devreli ve 40 sayı üzerinden oynanacaktır. 
• Tüm gruplarda son isteka hakkı kullanılacaktır. 
• İsteka sınırlaması olan grup maçlarında son isteka hakkı kullanılır ve beraberlik halinde 

sporcular 1 (Bir) puan alır. Galibiyet 2 (İki), Mağlubiyet 0 (Sıfır) puan verilir. 
• 16 Eleme müsabakalarında isteka eşitliği olup, skor eşitliği halinde galip sporcu penaltılar 

sonucunda belirlenir.  
               
 Grup müsabakaları sonunda başarılı olan 16 sporcu kriterlere göre sıralanacak 40 sayı üzerinden 
merdiven sistemi ile eşleşerek etap sonuçlana kadar oynayıp turnuvayı bitirirler. 
 

Final Grubu Öncesi Maç Programı 
 

TUR TARİH İLK SEANS SON SEANS SEANS SAYISI 

1 22 ARALIK 2014 10:00 20:00 6 
23 ARALIK 2014 10:00 20:00 6 

ANA 
TURNUVA 

24 ARALIK 2014 11:00 17:00 3 
25 ARALIK 2014 11:00 14:00 2 

 
 Gruplarda maçların sırası 2 – 3  /  1 – ilk maçın mağlubu  /  1 – ilk maçın galibi şeklindedir. Grubunda 
üç sporcudan biri eksikse diğer iki sporcu birbirleri ile iki defa maç yaparlar. 

 Müsabakalarda ısınma ve mola süreleri 5 dakikadır. Maç Anonsu sonrası 15 dakika içerisinde sahaya 
çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir.  
  

 İTİRAZLAR: Her türlü itirazlar 200TL mukabilinde yapılmış olup, itirazın teyidi nispetinde bu ücret 
Federasyona gelir kaydedilecektir. İtiraz haklı görülürse, itiraz sahibine iade edilecektir. 3 Bant disiplininde 
gerçekleştirilecek tüm müsabakalarda Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından hazırlanan talimatlarda yer 
verilmeyen konularla ilgili UMB OYUN KURALLARI temel alınarak değerlendirilecektir. Talimat da 
değişiklik T.B.F.’ye aittir. 


