
 

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 
2018 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ 

BÜYÜKLER 4. ETAP MÜSABAKA TALİMATI 
 
 Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bilardo Şampiyonası, Erkekler 4. Etap 3 Bant 
müsabakaları 22-24 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Halkapınar Atatürk Stadı Bilardo Tesisinde yapılacaktır.  
 
 2018 Türkiye Klasmanında ilk 32 sırada bulunan sporcular turnuvaya katılabilecektir. Herhangi bir sporcu turnuva 
başlamadan önce turnuvaya katılamayacağını deklere ettiği takdirde 2018 Türkiye Klasmanında 33. sporcudan itibaren 
sıra ile gereği kadar sporcu turnuvaya davet edilecektir. Gruplar açıklandıktan sonra yedekten katılan sporcular direk 
gelemeyen sporcunun yerine yazılacak, gruplarda başka değişiklik olmayacaktır. 
 

Turnuva başlangıç 2018 Türkiye Klasmanına göre belirlenecektir. 
 

 MÜSABAKALAR 
 
 Müsabakalar katılım hakkı kazanmış olan 32 sporcu katılımı ile gerçekleşecektir. Turnuva başlangıçtan itibaren 
tek devreli eleme usulü merdive sistemine göre oynanacaktır.  

 
Merdiven sistemi sporcu yerleşim yerleri derecelerine göre aşağıdaki şekilde olacak ve aynı şekilde ilerleyecektir. 

              1-32 /16-17/ 9-24 / 8-25 / 5-28 / 12-21 / 13-20 /4-29 / 3-30 / 14-19 / 11-22 / 6-27/ 7-26 / 10-23 / 15-18 /2-31 
 
Tüm maçlar 40 sayı üzerinden mesafe sistemi ile oynanacak, son ıstaka hakkı ve ıstaka sınırlaması olmayacaktır.  
 
HÜKMEN SONUÇLANAN MÜSABAKALAR 

 Herhangi bir sporcu maçına çıkmaz ya da herhangi bir nedenle hükmen mağlup olur ise rakibi otomatik olarak 
tur atlayacak, bu sporcunun yerine herhangi bir yedek sporcu alınmayacaktır. 

 
              Turnuva Genel Klasmanı tüm turnuva verileri değerlendirilerek oluşturulacaktır.  

 
PUAN: Sıralama turlarından itibaren 2018 yılı 3 Bant Bilardo Turnuvaları talimatında belirtilen aşağıdaki tablo 

kullanılacaktır. 
 

Türkiye Klasmanı için uygulanacak puan sistemi    
1...............................……. 240 Puan 
2..................................... 162 Puan 
3-4…………………………....... 114 Puan 
5-8.................................. 78 Puan 
9-16................................ 48 Puan 
17- 32............................. 24 Puan 

 
            Diskalifiye olan veya mazeretsiz olarak herhangi bir maça çıkmayan sporcuya puan verilmeyecek, ceza puanı 
uygulanacaktır.                                                                                                    
 

CEZA: Turnuvaya isimlerini yazdırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya mazeretsiz olarak turnuvayı terk 

eden sporcular 8(Sekiz) ceza puanı ile cezalandırılacaklardır. Belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretleri kabul 

edilmeyecektir. 



 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: 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 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 federasyon 

tarafından temin edilecektir. 

 TİME-OUT: Time-Out uygulaması tüm maçlar için 3 kez olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş içerisinde 

kullanılabilir.   

 ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5’er dakika ısınma hakkı vardır. Rakip ısınırken hakeme bilgi 

vermeksizin masa terk edilemez. Hakeme bilgi verildiği takdirde rakip ısınırken masa terkedilebilir. Anonstan itibaren 

rakip sporcu ısınma süresini tamamlayana kadar masaya gelmeyen sporcuya ısınma hakkı verilmez. Anonstan itibaren 5 

dakika içerisinde her iki sporcu da masada hazır değil ise her iki sporcuda ısınma hakkını kaybeder. Maç anonsu masalar 

uygun olduğu takdirde ilan edilen maç saatinden 15 dakika önce yapılabilir. Sporcular ilan edilen maç saatinden 15 

dakika önce salonda hazır bulunmalı ve maç anonsunu takip etmelidirler. İlan edilen maç saati 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. Yayıncı kuruluş talebi olur ise mola 

kullanmak mecburi olabilir. Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez. 

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

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

MALİ HÜKÜMLÜKLER: Sporcuların konaklamaları Federasyon tarafından karşılanacaktır.  
 

 ÖDÜL: Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecektir. Ayrıca tüm kategorilerde yüksek seri ödülleri 
geçerli olacaktır. 
  
 DİĞER HÜKÜMLER 
 3 Bant disiplininde gerçekleştirilecek tüm müsabakalarda Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından hazırlanan bu 
talimatta yer verilmeyen konular UMB OYUN KURALLARI temel alınarak değerlendirilecektir. 
 

YÜRÜRLÜK VE İLGA 
Teknik kurul gerekli gördüğü hallerde talimat ile ilgili değişiklikler yapabilecek, değişiklikleri turnuva salonunda 

veya Türkiye Bilardo Federasyonu resmi web sitesinde ilan edecektir. 
Bu Talimat, 2018 yılı Türkiye Bilardo Federasyonu Erkekler 4. Etap 3 BANT Bilardo Şampiyonası 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. 


