TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU
2016 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ
İL BİRİNCİLİKLERİ STATÜSÜ VE MÜSABAKA TALİMATI
STATÜ: Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan İl Seçmeleri Müsabakaları 01-20Ocak
2016 tarihleri arasında 81 ilde yapılacaktır.
İl şampiyonası oynayan tüm sporculara dinamik genel klasmana yansıyacak olan İl şampiyonası puanı
verilecektir.
7 Sporcu ve altında katılım talebi olan illerde il şampiyonası yapılmayacaktır. Herhangi bir sebeple il
şampiyonası yapılamayan illerdeki sporcular il temsilcileri vasıtasıyla TBF ile iletişime geçerek en yakın il
şampiyonası yapılan ilde il şampiyonası oynayıp puanlarını alabileceklerdir.
İl Birinciliklerine katılacak tüm sporcular vizeli lisansa sahip olacak ve il birincilikleri başlamadan önce il
temsilcileri tarafından isimler TBF’na bildirilecek, lisansların vizeli olduğu tespit edildikten sonra müsabakalar
başlayacaktır.
İl Birinciliklerinde Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından daha önceden açıklanmış olan kıyafet,
reklam, ceza, hükmen vs. gibi kurallar aynen uygulanacaktır.
MÜSABAKALAR
Müsabakalar 3’erli grup sistemi üzerinden oynanacak ve başlangıç sıralaması 2015 yılı il birinciliği
klasmanına göre dizilerek Z sistemine göre gruplar oluşturulacaktır. Ancak 2015 yılında kulüp sporcuları ve fix
sporcular il birinciliği oynamamış olduklarından bu sporcular 2015 yılı genel klasmanına göre uygun sıradan
başlangıç sıralamasına yerleştirilecektir. 2015 yılında hiçbir verisi bulunmayan sporcular listenin sonuna
alfabetik sıraya göre yerleştirilecek, sporcunun geçmiş yıllar performansları biliniyor ve uygun görülüyor ise
wildcard uygulaması ile uygun sıraya yerleştirileceklerdir.
Ayrıca Turnuva tertip komitesi uygun gördüğü takdirde geçen yılın sıralaması ve wildcard uygulanan
sporcular seribaşı olarak yerleştirildikten sonra grupların diğer sporcuları kura ile belirlenebilecektir.
Turnuva tertip komitesi tarafından uygun görülen sporcular ilk turdan başlamayıp ilerleyen turlardan
turnuvaya katılabileceklerdir.
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Katılım sayısı itibari ile 2 sporculu gruplar oluşacak olur ise sporcular birbirleri ile 2 maç yaparlar.
Turnuvalar sonuna kadar 3’erli Grup sistemi ile oynanacaktır. Fakat katılım sayısı fazla ve gün yeterli
değil ise ilk tur grup müsabakaları bittikten sonra merdiven sistemi uygulanarak turnuva sonlandırılabilir.
Merdiven sisteminde eleme sıralamasında eşitlik sağlanamadığında Grup ikincilerinden en iyisi kaç eksik varsa
turnuvaya dahil edilir.
Maçlar 30 sayı üzerinden oynanacak ve beraberlik (son isteka) hakkı bulunacaktır.
Gruplarda maç sırası 2-3 / 1- Mağlup / 1-Galip şeklinde olacaktır.
Guruplarda maça çıkmayan sporcu olursa
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. Herhangi bir maçına çıkmayan sporcu grupta sonuncu sayılır.
c) Grupta 2 sporcu sahaya çıkmazsa tek kalan sporcu her iki maçtan 2 puan alarak 4 puanlı sporcuların
en altında yer alır
d)Grupta 3 sporcu da gelmez ise diğer gruplardaki grup ikincilerinden sıralama kriterleri en iyi olan bir
üst tura çıkartılır.
Her tur sonunda; sonraki turda oluşacak gruplar Z sistemi kullanılarak oluşturulacaktır.(Grup olarak
devam edilecekse) Tur sonu sıralama yapılırken sporcuların oynadıkları son turun verileri değerlendirilecektir.
Turnuvalarda gruplarda kullanılacak sıralama Kriterleri:
1.Puan
2.Genel Ortalama
3.En yüksek 1.seri
4.En yüksek 2.seri
5. En yüksek ortalama
Turnuva Genel Klasmanı sıralama kriterleri:
1. Elendiği Tur Grup Puanı (Grup oynanan turda elendi ise) Merdiven sistemine kalmış sporcular için
bu kriter kullanılmayacaktır.
2. Elendiği Derece Aralığı
3. Tüm Turlardaki Genel Ortalama
4. Tüm Turlardaki En yüksek 1.seri
5. Tüm Turlardaki En yüksek 2.seri
6. Tüm Turlardaki en yüksek ortalama şeklinde olacaktır.
İl temsilcileriil birinciliği bittikten sonra tüm sporcuların verilerini aşağıdaki formata uygun excel dosyası
şeklinde teknik@bilardo.gov.tr adresine gönderecektir.
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HAKEM: Tüm müsabakalar o ildeki resmi bilardo hakemleri tarafından yönetilecektir. İllerinde yeterli
resmi hakem bulunmayan il temsilcileri TBF Merkez Hakem Kurulundan yardım talep edecektir.

CEZA: Turnuvalara isimlerini yazdırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını
oynadıktansonra turnuvayı terk eden sporcular il temsilcileri tarafından TBF’na bildirilecek ve dinamik genel
klasman ceza puanı ile cezalandırılacaktır. Mazeretler federasyonca belge üzerindendeğerlendirilecektir. Belge
ibraz etmeyen sporcuların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Bunların dışındamazerete esas başka konular TBF
disiplin kurulu tarafından değerlendirilecektir.
LİSANS: Sporcular turnuva başlamadan önce lisanslarının vizelerini yaptırıp aktif hale getirmek
zorundadırlar. Sporcu Lisansları Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapıldığından
ibrazedilmeyecektir. Ancak istenildiğinde T.C. Kimlik numarası ve güncel resmin bulunduğu bir resmi
kimlikbelgesi veya lisans ibraz etmek zorunludur.
KIYAFET: Siyah kumaş pantolon – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı(Ayakkabı siyah tek renk
olmalı ve ayakkabının hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır.) – siyah çorap –polo yaka tek renkli uzun veya
kısa kollu T-Short
REKLAM: Sporcular, yelek üzerinde sadece iki göğüs kısmında ve gömleklerin kollarında veya
omuzayakın bölgelerinde, U.M.B. Kurallarına uyarak ( Max. 80 mm2) reklam taşıyabilirler.
KURALLAR: Bu talimatnamede yazılı koşulların dışında U.M.B. Kuralları geçerlidir.
SÜRE: Tüm illerde yeterli donanım sağlanamayacağından 40 sn. kuralı uygulanmayacaktır. Ancak
sporculardan herhangi birinin kasıtlı olsun olmasın maçın frekansını etkileyecek düzeyde yavaş oynaması
halinde hakem kararı ile 40 sn. kuralı uygulanabilecektir.
MOLA: Müsabaka bitiş sayısının yarısına ulaşıldığı vuruş sırasının sonunda veya yarısının geçildiğivuruş
sırası sonunda mola kullanılması mecburidir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5’er dakika ısınma hakkı vardır. Isınma sürelerindeher
iki sporcuda önemli bir mazeret olmadığı takdirde masada hazır bulunmak zorundadır. Rakip ısınırkenmasa terk
edilemez.
ÖDÜL: Dereceye giren sporculara il temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor il Müdürlükleri ile görüşülüp
kupa, madalya ve sponsor bulunabildiği takdirde ek hediyeler verilecektir.
DİĞER HÜKÜMLER
Gerçekleştirilecek tüm müsabakalarda Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından hazırlanan talimatlarda
yer verilmeyen konular UMB KURALLARI temel alınarak değerlendirilecektir.
YÜRÜRLÜK VE İLGA
Teknik kurul gerekli olduğu
turnuvasalonunda ilan edecektir.
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Bu Talimat, 2016 yılı TBF 3 BANT İl Seçmeleri için geçerli tek talimattır.
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece T.B.F’na aittir.
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