
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 
2019 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ İL KONTENJAN TURNUVALARI 

STATÜ VE MÜSABAKA TALİMATI 
 

Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan İl Kontenjan Turnuvaları 1-22 Eylül 2019 tarihleri 
arasında 81 ilde yapılacaktır. 2019 Yılında Türkiye Şampiyonası kategorisinde yarışacak olan 48 sporcu İl Kontenjan 
Turnuvalarına katılmayacak, bu sporcuların dışında il kontenjan turnuvaları açık katılımlı olacak ve 2019 yılı için vizeli 
lisansa sahip tüm sporcular katılabileceklerdir.  

Turnuva başvuruları internet üzerinden http://ilturnuva.bilardo.gov.tr adresinden yapılacaktır. Turnuva 
başvuru sistemi 19 Ağustos tarihinde açılacak, Turnuva başlangıcından 3 gün önce gece saat 23.59 da sona erecektir. 
Örneğin A ili kontenjan turnuvası 5 Eylül’de başlayacak ise 2 Eylül saat 23.59 da başvuru süresi sona erecektir.  İl 
temsilcileri turnuva başlangıç zamanını sisteme işleyecek ve sistem otomatik olarak devreye girecektir. Başvuru 
süresinde İnternet üzerinden başvuru yapmayan sporcular turnuvaya katılamayacaklardır. Başvuru tarihleri bittikten 
sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.  

İl kontenjan turnuvası oynayan tüm sporculara dinamik genel klasmana yansıyacak olan İl kontenjan 
turnuvası puanı verilecektir. Bu puanlar 2019 Ocak ayında yapılan il şampiyonaları puanları ile aynı olacak, 2018 yılı İl 
Kontenjan turnuvasından kazanılan puanlar silinecektir. Yedi sporcu ve altında katılım talebi olan illerde il kontenjan 
turnuvası yapılmayacaktır. Herhangi bir sebeple il kontenjan turnuvası yapılamayan illerdeki sporcular il temsilcileri 
ile iletişime geçerek en yakın il kontenjan turnuvası yapılan ilde oynayıp puanlarını alabileceklerdir. Sporcular 
lisanslarının kayıtlı olduğu ilde il kontenjan turnuvasına katılacaklardır. Ancak farklı ilde ikamet etme, geçici görev vs. 
gibi turnuvaların yapılacağı zamanda başka bir ilde bulunması gereken sporcular; durumu ispatlayan bir belge ile il 
temsilcilerine ulaşarak o ilde il kontenjan turnuvası oynayabileceklerdir. Belirtilen şartların dışında keyfi olarak başka 
bir ilde il kontenjan turnuvası oynanamayacaktır.  

 
MÜSABAKALAR: Turnuvanın şekli il temsilcilikleri tarafından katılım sayısı, masa sayısı, gün sayısı gibi faktörler 

değerlendirilerek oluşturulacak, ancak eşleşmeler ve grupların oluşumunda herhangi bir kura işlemi yapılmayacaktır. 
1. Tur başlangıç grupları DGK sırasına göre sistem tarafından 3 sporcudan oluşacak şekilde belirlenecek, Dinamik 
Genel Klasmanda ismi bulunmayan sporcular listenin altında alfabetik isim sırasına göre yer alarak gruplara 
yerleşecektir. İlerleyen turlar ve merdiven sistemine geçildiğinde ise eşleşmeler turnuva sıralamasına göre sistem 
tarafından otomatik oluşacaktır.  

Grup müsabakalarında tur atladığı halde turnuvaya devam edemeyeceğini bildiren sporcuların yerine tur 
atlayamayan sporculardan sıralama kriteri en iyi olan sporcu ya da sporcular üst turda oynama hakkı elde edecek, 
grup müsabakaları bitip merdiven sistemine geçildiğinde ve merdiven sisteminde müsabakalar oynanmaya 
başladıktan sonra devam edemeyeceğini bildiren sporcuların yerine tur atlayamayan sporcu ALINMAYACAK tır.  

Merdiven sistemine 4 sporcu kalınca geçildiği takdirde mazeret bildiren sporcunun yerine başka sporcu 
alınmayacak, o sporcu ile eşleşen sporcu maçı hükmen kazanmış olacaktır.  

Maçların tümü grup sistemi ile oynanıp merdiven sistemine geçilmez ise 4 sporcu kaldığında mazeret bildiren 
sporcunun yerine başka sporcu alınmayacaktır. 

Grup maçları bitip merdiven sistemine geçildiği ve eşleşmelerin ilan edildiği andan  itibaren merdiven 
sisteminin ilk maçı başlayana kadar müsabakalara devam edemeyeceğini bildiren sporcunun yerine sporcu alınacak 
ve eşleşmeler değiştirilmeyerek devam hakkı kazanan sporcu direk çıkan sporcunun yerine yazılacaktır.  

 
Hiçbir sporcu için wild-card uygulaması kullanılmayacaktır.  
Turnuva başlangıç sıralamasında Dinamik Genel Klasmana göre üst sırada yer alan sporcular turnuvaya ilk 

turdan başlayabileceği gibi ileriki turlardan da başlayabilecektir.  



32 ve daha az sporcunun katılacağı turnuvalarda turnuvaya ileriki turlardan başlayacak sporcular en geç ilk 8 
müsabakalarında,  

33-64 sporcunun katılacağı turnuvalarda turnuvaya ileriki turlardan başlayacak sporcular en geç ilk 16 
müsabakalarında,  

65 ve üzeri sporcunun katılacağı turnuvalarda ise turnuvaya ileriki turlardan başlayacak sporcular en geç ilk 
32 müsabakalarında turnuvaya dahil olacaklardır.  

 
Katılım sayısı itibari ile ya da ilk maçına çıkmayan sporcu olması halinde 2 sporculu gruplar oluşacak olur ise 

bu gruplardaki sporcular birbirleri ile 2 maç yapacaklardır. Maçların grup müsabakalarında 30 sayı üzerinden, 
merdiven sisteminde 40 sayı üzerinden oynanması öneriliyor olup il temsilcileri ya da turnuva tertip komitesi gerekli 
gördüğü takdirde farklı turlarda maçların farklı sayılar üzerinden oynanmasına karar verebileceklerdir. Sonraki 
turlardaki sayı önceki turlardan az olmayacaktır.  

Turnuva şekli ve detayları İl Temsilcilikleri tarafından turnuva başlamadan önce deklere edilecek, olağanüstü 
bir durum olmadığı takdirde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Turnuva sisteminde herhangi bir değişiklik 
yapılması gerekir ise İl Temsilcisi TBF Teknik Kurulu ile irtibata geçecek ve onay aldıktan sonra değişiklik yapacak ve 
turnuva salonunda ve iletişim alanlarında(Sosyal medya, İl Temsilciliği web sitesi vs.) ilan edilecektir.  

 
Maçlarda son ıstaka hakkı KULLANILACAK fakat beraberlik olmayacaktır. Son ıstaka kullanılması neticesinde 

skor eşitliği olması durumunda penaltı atışlarına geçilecek ve maçın galibi penaltı atışları ile belirlenecektir. Penaltı 
atışları sporcuların turnuva verilerini etkilemeyecektir.  

İlk sporcunun maç bitiş sayısına ulaştığı maçlarda ikinci sporcu son ıstaka hakkına ASO vuruşu ile 
başlayacaktır. Istaka sınırlaması getirilen turlarda ilk sporcu son ıstaka hakkında maç bitiş sayısına ulaşamaz ise diğer 
sporcu kalan pozisyondan devam etmek koşulu ile maç bitiş sayısına ulaşabilecek şekilde son ıstaka hakkını 
kullanacaktır.  

 
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.  
 
Gruplardaki sıralama ve üst tura yükselen sporcuların sıralaması için kullanılacak sıralama kriterleri:  
1. Puan 

  2. Genel Ortalama  
3. En yüksek 1.seri  
4. En yüksek 2.seri  
5. En yüksek ortalama  
6. Kendi aralarında yaptıkları maç sonucu 
7. Alfabetik isim sırası  
 
Turnuva Genel Klasmanı sıralama kriterleri :  
1. Elendiği Turlardaki Grup Derecesi  
2. Elendiği Turlardaki Grup Puanı (Merdiven sistemine kalmış sporcular için bu kriter kullanılmayacaktır.) 
3. Elendiği Turlardaki Genel Ortalama  
4. Elendiği Turlardaki En yüksek 1.seri  
5. Elendiği Turlardaki En yüksek 2.seri  
6. Elendiği Turlardaki en yüksek ortalama şeklinde olacaktır.  
7. Alfabetik isim sırası  
 



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 oynadıktan sonra 

turnuvayı mazeretsiz olarak terk eden sporcular il temsilcileri tarafından TBF’na bildirilecek ve dinamik genel 
klasmanda 8 ceza puanı ile cezalandırılacaktır. Mazeretler il temsilciliklerince belge üzerinden değerlendirilecektir. 
Belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Bunların dışında mazerete esas başka konular TBF 
disiplin kurulu tarafından değerlendirilecektir.  

 
LİSANS: Sporcular turnuva başlamadan önce lisanslarının 2019 yılı vizelerini yaptırıp aktif hale getirmek 

zorundadırlar.  
 
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş 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 başka renk bulunmamalıdır.) – siyah çorap –EN FAZLA 2 RENKTEN oluşan uzun veya 
kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. İki rengi ayıran ince çizgi farlı renkte olabilir. T-shirt kol ucunda, alt 
lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile FARKLI RENK ve DESENLER bulunabilir. T-shirt sırt 
kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi, sponsor ya da kulüp logosu dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin 
verilmez.  

REKLAM: Sporcular, T-Shirt üzerinde sadece iki göğüs kısmında ve/veya kollarının omuza yakın bölgelerinde, 
U.M.B. Kurallarına uyarak (her sponsor için max. 80 cm2) reklam taşıyabilirler. Organizasyon için bir ana sponsor 
belirlenmiş ise tüm sporcuların ana sponsor reklamını taşımaları mecburidir. Bu durumda kullanılacak reklam 
argümanları İl temsilciliği ya da organizasyon komitesi tarafından temin edilecektir.  

 
SÜRE: Gerekli donanıma sahip illerde 40 saniye kuralı uygulanacaktır. Yeterli donanım olmayan illerde 40 sn. 

kuralı uygulanmayabilecektir. Ancak sporculardan herhangi birinin kasıtlı olsun olmasın maçın frekansını etkileyecek 
düzeyde yavaş oynaması halinde maçın kalan kısmında hakem tarafından belirtilmek kaydı ile 40 sn. kuralı kol saati 
vs. gibi araçlar kullanılarak uygulanabilecektir. Herhangi bir sporcu kendi süresinin bitimine 10 sn. kala hakem 
tarafından bilgilendirilme talebinde bulunabilir. 40 sn. kuralı uygulanacak ise 40 sayı çekilen müsabakalarda 3, daha 
az sayı çekilen müsabakalarda 2 time-out hakkı olacaktır.  

 
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.  

 
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.  

 
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 İl Temsilcisi ve turnuva tertip komitesi tarafından 
değerlendirilecektir.  

 
YÜRÜRLÜK VE İLGA  
Bu Talimat, 2019 yılı TBF 3 BANT İl Kontenjan Turnuvaları için geçerli tek talimattır.  
Bu Talimat, kendisinden önce yayınlanan konu ile ilgili tün talimatların hükümlerini ortadan kaldırır. 
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF’na aittir. 


