
 
 

TÜRKĠYE BĠLARDO FEDERASYONU 

2019 YILI ÜÇ BANT DĠSĠPLĠNĠ GENÇLER TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI 3. ETAP MÜSABAKA TALĠMATI 

 
Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Gençler Türkiye ġampiyonası 3. Etap 

müsabakaları 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Ġstanbul ili Max Bilardo Spor Salonunda yapılacaktır. Müsabakalara 3 

Bant Gençler Genel Klasmanında ilk 16 sırada yer alan sporcular katılacaktır.  

 
MÜSABAKALAR 

Müsabakaya katılacak sporcuların baĢlangıç sıralaması 2019 yılı 3 Bant Gençler Genel Klasmanına göre 

belirlenecek ve ilk maçlarda bu sıralama kullanılacaktır. Tüm maçlarda galibiyet 2 puan beraberlik 1 puan 

mağlubiyet 0 puan olarak değerlendirilecektir. 

Ġlk tur 4 sporcudan oluĢan 4 grup Ģeklinde oynanacak ve grubunda ilk 2 sırayı alan sporcular çeyrek 

final oynama hakkını kazanacaklardır.  Tur atlayan sporcular ilk tur derecelerine göre sıralanacak ve merdiven 

sistemi ile çeyrek final, yarı final ve final maçlarını oynayacaklardır. 

Çeyrek  final öncesindeki tüm maçlar 25 sayı 45 ıstaka sınırına göre oynanacaktır. Çeyrek Final ve Yarı Final 

maçları 30 sayı 45 ıstaka, Final maçı ise 30 sayı ve ıstaka sınırlaması olmayacak Ģekilde oynanacaktır. Tüm maçlarda 40 

saniye kuralı ve son ıstaka hakkı uygulanacak ve  beraberlik olacaktır.  

 

PUAN 

1 ……………………..240 Puan 

2 ……………………..162 Puan 

3-4 ........................114 Puan 

5-8 ........................ 78 Puan 

9-16 ...................... 48 Puan 

 

CEZA: Müsabakalara kesin kayıt yaptırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını oynadıktan sonra 

mazeretsiz olarak turnuvayı terk eden sporculara 8 ceza puanı ve TBF Disiplin Kurulu talimatı gereğince 6 aydan az 

olmamak kaydı ile müsabakalardan men cezası verilecektir. Aynı durum sezon içerisinde 2 kez tekrarlandığı takdirde ikinci 

ceza alınan tarihten itibaren 1 yıl resmi müsabakalardan(Ġl Ģampiyonaları dâhil) men cezası ile cezalandırılacaktır. Ġstenildiği 

takdirde belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretler kabul edilmeyecektir. Tüm mazeretler bilardoteknik@gmail.com 

adresine mail atılarak bildirilecektir. 

 

LĠSANS: 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 kumaĢ pantolon (kanvas, keten, kadife 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 baĢka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap–EN FAZLA 2 RENKTEN oluĢan uzun veya kısa 

kollu polo yaka T-shirt Ģeklinde olacaktır. Ġki rengi ayıran ince çizgi farlı renkte olabilir. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında 

veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koĢulu ile FARKLI RENK ve DESENLER bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, 

kulüp ismi, sponsor ya da kulüp logosu dıĢında 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. 80 cm2) reklam taĢıyabilirler. Organizasyon için bir ana sponsor belirlenmiĢ ise 

tüm sporcuların ana sponsor reklamını taĢımaları mecburidir. Bu durumda kullanılacak reklam argümanları federasyon 

tarafından temin edilecektir. 

 

TĠME-OUT: Time-Out uygulaması her maç için 2 kez olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruĢ içerisinde 

kullanılabilir. Time-Out isteyen sporcu hem hakemin hem de rakip sporcunun duyacağı Ģekilde talebini seslendirmek 

zorundadır. Talebi hakem tarafından anons edilmediği takdirde süresi bitmeden hakemi uyarmak zorundadır. Penaltı 

vuruĢlarına Time-Out hakkı olan sporcu hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Time-out hakkını tamamlamıĢ 

sporcular için penaltı vuruĢlarında ek time-out hakkı verilmez. 
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ISINMA: 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 gelmemiĢ ise 

masaya gelmiĢ olan sporcu ısınmaya baĢlar. Isınan sporcunun süresi dolduğunda diğer sporcu hala masaya gelmemiĢ ise 

yine de ısınma süresi baĢlatılır. 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. Önceden deklere edilmiĢ 

maç saatinden itibaren 15 dakika içerisinde sahaya çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir. Masa müsait ise maç 

saatinden 15 dakika önce anons yapılabilir. Tüm sporcular önceden ilan edilen maç saatinden 15 dakika önce salonda hazır 

bulunmak zorundadır. 

 

MOLA: Müsabaka bitiĢ sayısının yarısına ulaĢıldığı vuruĢ sırasının sonunda veya yarısının geçildiği vuruĢ 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. Mola gecikme anonsu sonrasında 3 Dakika içerisinde masaya gelmeyen 

sporcu maç skoru ne olursa olsun mağlup ilan edilir. Durum hakem tarafından tutanak ile tespit edilir. 

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

gelir kaydedilecektir. Ġtiraz haklı görülürse, yatırılan ücret itiraz sahibine iade edilecektir. 

 
MALĠ HÜKÜMLÜKLER: Tüm sporcular harcırahlarını GSGM. 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin 5. Maddesi 

C bendi doğrultusunda, bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri’nin bütçe imkânları dâhilinde 

alabileceklerdir. 

 
ÖDÜL 

Dereceye giren sporculara kupa ve/veya madalya verilecektir. Ayrıca tüm kategorilerde yüksek seri ödülleri geçerli 

olacaktır. 

 
DĠĞER HÜKÜMLER: Bu talimatta yer verilmeyen konular UMB OYUN KURALLARI temel alınarak teknik kurul ve ilgili 

yönetim kurulu üyelerince değerlendirilecektir. 

 
YÜRÜRLÜK VE ĠLGA 

Teknik kurul gerekli gördüğü hallerde talimat ile ilgili değiĢiklikler yapabilecek, değiĢiklikleri turnuva salonunda 

veya Türkiye Bilardo Federasyonu resmi web sitesinde ilan edecektir. 

Bu Talimat, 2019 yılı TBF 3 Bant Gençler 3. Etap Türkiye ġampiyonası için geçerli tek talimattır. 

Bu Talimat, kendisinden önce yayınlanan konu ile ilgili tün talimatların hükümlerini ortadan kaldırır.  

Bu Talimatta değiĢiklik yapma yetkisi sadece T.B.F.’na aittir. 


