
 

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 
2017 YILI BURSA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE ELEMELERİ TALİMATI 

 6-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Bursa’da organize edilecek olan 2017 UMB Dünya Kupasına ülkemizi temsilen 
katılacak olan sporcularımızın belirlenmesi için yapılacak olan Türkiye Elemeleri 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul’da 
Max Bilardo Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir.  

 Katılım ücreti 50 Euro karşılığı 185 TL olarak belirlenmiş olup  katılımcılar www.bilardo.gov.tr adresinden 
başvuru yapmış ve katılım ücretlerini yatırmışlardır. Dünya kupasına katılım hakkı elde edecek sporcular ek ücret 
ödemeyeceklerdir. 

 MÜSABAKALAR 
Müsabakalar başvuru yapmış olan 60 sporcu katılımı ile gerçekleşecektir. Turnuva başlangıç sıralaması Dinamik 

Genel Klasmana göre belirlenecektir. Dinamik Genel Klasman’ da bulunmayan sporcular listenin altına alfabetik isim sırasına 
göre yerleştirilecektir.  
 1. Turda 60 Sporcu 2017 Yılı Büyükler 3 Bant Müsabakaları Talimatında belirtilen Z sistemine göre 20 grup 
oluşturacaktır. Maçlar mesafe sistemine göre 30 sayı üzerinden oynanacak olup 40 saniye kuralı uygulanacak,  beraberlik 
ve son ıstaka hakkı kullanılmayacaktır. Grup birincileri bir üst turda oynama hakkını elde edeceklerdir. 

Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, 
KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ SONUCU sırasına göre belirlenecektir. Aynı grupta tur atlama konumunda 
olup tüm verileri eşit olan sporcular olur ise tur atlayan sporcu penaltı atışları sonucu belirlenecektir. 

Tur atlayan sporcuların sıralaması yapılırken PUAN (MP), GENEL ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, 
EN YÜKSEK ORTALAMA, ALFABETİK İSİM SIRASI sıralaması kullanılacaktır.  

2. Turda ise tur atlayan 20 sporcu sıralama kriterlerine göre sıralanacak ve  1-20, 2-19,…….10-11 şeklinde eşleşerek 
tek devreli mesafe sistemi ile karşılaşacaklardır. Maçlar mesafe sistemine göre 40 sayı üzerinden oynanacak olup 40 saniye 
kuralı uygulanacak,  beraberlik ve son ıstaka hakkı kullanılmayacaktır.  

2. Tur sonucunda maçlarını kazanan 10 sporcu Dünya kupasına katılma hakkını elde etmiş olacaktır. 
Turnuva Sıralaması yapılırken sporcuların yaptıkları tüm maçlardaki veriler değerlendirilerek, elendiği tur, genel 

ortalama, en yüksek 1. Seri, en yüksek 2. Seri, en yüksek ortalama, alfabetik isim sırası sıralaması kullanılacaktır.  

 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. Maça 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 diğer 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: Sporcular TBF Resmi turnuva kıyafeti ile maçlara çıkacaklardır. 

 REKLAM: Sporcular, T-Shirt üzerinde sadece iki göğüs kısmında ve kollarında veya omuza yakın bölgelerinde, U.M.B. 
Kurallarına uyarak ( her sponsor için max. 60 cm2) reklam taşıyabilirler. T-Shirt arka kısmında kulüp ve ülke ismi veya logosu 
dışında herhangi bir yazı resim vs. ye izin verilmez. 



 KURALLAR: Bu talimatta belirtilmeyen konular hakkında Türkiye Bilardo Federasyonu 2017 Yılı Üç Bant Disiplini 
Büyükler Kategorisi Faaliyet Talimatı, daha sonra ise U.M.B. kuralları geçerlidir.  

 TİME-OUT: Time-Out uygulaması her maç için 2 kez olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş içerisinde 
kullanılabilir.  

 
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun beşer dakika ısınma hakkı vardır. Isınma sürelerinde her iki sporcuda 

önemli bir mazeret olmadığı takdirde masada hazır bulunmak zorundadır. Rakip ısınırken hakeme bilgi vermeksizin masa 
terk edilemez. Hakeme bilgi verildiği takdirde rakip ısınırken masa terkedilebilir. Maç Anonsu sonrası 15 dakika içerisinde 
sahaya çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir. 

 
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. 

 
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.  
 

 YÜRÜRLÜK VE İLGA 

 Teknik kurul gerekli olduğu hallerde bu talimatla ilgili değişiklik yapabilecek, değişiklikleri turnuva salonunda ilan 
edecektir. 
 Bu Talimat, 2017 Yılı Bursa Dünya Kupası Türkiye Elemeleri için geçerli tek talimattır. 
 Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece T.B.F’na aittir. 


