TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU
FERDİ POOL BİLARDO ŞAMPİYONASI VE
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1: Amaç ve Kapsam
(1)Bu Talimatın amacı, TBF Ferdi Bilardo Şampiyonası’nın katılma, yarışma ve sıralama
koşulları ile bu şampiyona sonucunda Milli Takımların oluşturulma koşullarının
belirlenmesidir.
Madde 2: Dayanak
(1)Bu Talimat, Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü ’ne dayanılarak Türkiye Bilardo
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.
Madde 3: Tanımlar
Bu Talimatta geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Federasyon (TBF): Türkiye Bilardo Federasyonunu,
Federasyon (TBF) Başkanı: Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu: Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu: Türkiye Bilardo Federasyonunu Disiplin Kurulunu,
Teknik Kurul: Türkiye Bilardo Federasyonu Alt Disiplin Kurulunu,
Turnuva Lideri ve Baş Hakem: Turnuva Salonunda alan hakemleri bulunacak, alan
hakemlerimizin yetkisini aşan durumlarda ya da hakemlerimizin tereddütte kaldığı
durumlarda turnuva lideri ve baş hakemliği yürüten kişiyi (bu iki görevi de aynı kişi
yürütecektir.) ve karar merci olan kişiyi,
Hakem: Karşılaşmaların kurallar dahilinde oynanmasını sağlayan ve kontrol eden
kişiyi,
Sporcu: Tescilli olarak bilardo sporu yapan kişileri,
Şampiyona: O yıl için düzenlenen birbirine bağlı puanlı turnuvaların tümünü,
Turnuva: O yıl için düzenlenen şampiyonanın içinde bulunan etapların her biri,
Etap: Şampiyona boyunca gerçekleştirilen ve katılan sporculara başarıları oranında
puan kazandıran her bir turnuvayı,
Puan: Belirli bir disiplindeki her bir etabın sonuçlarına göre sporculara başarıları
oranında verilen sayısal sıralama değerini,

İKİNCİ BÖLÜM
Düzenleme, Yürütme ve Değişiklik Yetkisi

Madde 4:Düzenleme Yetkisi
Her bir sezon için bu talimatta açıklanan şampiyonayı düzenleme yetkisi Yönetim Kurulu’na
aittir.
Madde 5: Yürütme Yetkisi
(1) Yönetim Kurulu Şampiyonayı bu talimat uyarınca ve atadığı Turnuva Lideri ve hakemler
eliyle yürütür.
(2) Turnuva Lideri yarışmanın kurallar çerçevesinde yürütülüp sonuçlandırılması için atanmış
tek yetkili kişidir.
(3) Herhangi bir yarışma içerisinde çözülmesi gereken sorunun kurallar içerisinde yer
almaması veya kuralların yeterli olmaması durumunda karar mercii Turnuva Lideridir.
Turnuva Lideri gerek duyduğu takdirde kararını açıklamadan önce federasyonun ilgili
kurullarına danışabilir.
Madde 6: Değişiklik Yetkisi
(1) Bu talimattaki kuralları değiştirme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
(2) Yönetim Kurulu, devam eden bir şampiyona sırasında, şampiyonanın gerçekleşmiş
bölümünde sporcuların elde ettiği sıralamayı değiştirecek konularda değişiklik yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şampiyona’nın Genel Yapısı
Madde 7: Katılım
(1) Şampiyonaya Ceza ve Disiplin Kurulu tarafından verilmiş katılımı engelleyecek herhangi
bir cezası veya hakkında alınmış bir idari tedbir kararı bulunmayan ve geçerli bir ferdi lisansa
sahip tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. Yabancı uyruklular ve geçici
ikametgah belgesi alanlar yarışmaya katılamazlar.
(2) Şampiyonaya katılan erkek, kadın, genç ve yıldız (Kız-Erkek) kategorilerinden sporcular
şampiyona boyunca eşit statüde yarışırlar.
(3) Erkek sporcular bir etaba katılabilmek için 2017 yılı için 50.-TL ücret öderler. Sporcular
bu ücreti belirtilen zaman aralığında yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır. Kadın, Gençler ve
Yıldızlar kategorileri katılım ücreti ödemezler.
(4) Kayıt yaptıran sporcuların isimleri web sayfasında listeye eklenir. Sporcular, katılımcı
listesinde isimlerinin olup olmadığını kontrol edip, bir yanlışlık varsa kura çekiminden önce
Turnuva Lideri ’ne bildirmek sorumluluğundadır.
(5) Turnuva Lideri kayıtların sona ermesinden sonra kura çekimini yapar ve nihai karşılaşma
çizelgesini ilan eder.

(6) Herhangi bir etap için kayıt yaptıran sporcu, kura çekimine kadar başvurusunu geri alma
hakkına sahiptir. Nihai karşılaşma çizelgesi ilan edildikten sonra sporcu o ayağa katılmak
zorundadır.
(7) Herhangi bir etabın uzaması durumunda Turnuva Lideri Etabın geri kalan maçlarını ikinci
bir güne alabilir, sporcular yarışmadan ayrılmadan önce ikinci güne katılmayacaklarını
Turnuva Liderine bildirmemeleri durumunda ikinci gün yarışmalarına katılmak zorundadırlar.
(8) 6. ve 7. Fıkraların aksine katılamayacak durumda olan sporcular mazeretlerini bir dilekçe
(varsa belge eklenir) ile Turnuva Liderine bildirirler. Turnuva Lideri dilekçeyi inceledikten
sonra mazereti geçerli bulması durumunda sporcuya ceza verilmez. Mazeretin geçerli
olmaması durumunda sporcuya puan cezası verilir. Her iki durumda da maça çıkmayan
sporcuların rakip/rakipleri tur atlar.
Bu cezalar;
a) Turnuvaya kayıt yapıp hiç gelmemesi durumunda sporcunun 300 puanı silinir,
b) Turnuvada ilk maçına gelmesi ve daha sonraki maç/maçlarına çıkmaması veya ilk maçına
gelmeyip ikinci maçına gelmesi durumunda ise gelmediği maç başına 100 puanı silinir,
c) a) fıkrasındaki durumun üç defa tekrarlaması durumunda ise yukarıda belirtilen puanlar
silindikten sonra turnuvalardan ihraç cezası verilir.
(9) Şampiyonanın herhangi bir etabına katıldığı halde karşılaşmayı tamamlamadan ve
Turnuva Liderine geçerli bir mazeret sunmadan masadan ayrılan sporculara Disiplin ve Ceza
Talimatının 18. maddesi uyarınca ilk olması halinde 100 TL para cezası verilir. Bu eylemi
ayni sezon içerisinde tekrarlayan sporculara ceza her defasında 100 TL artırılarak uygulanır.
Sporcu bu cezayı bir sonraki turnuvadan önce ödemek zorundadır. Sporcunun bu davranışında
bir art niyet olduğu tespit edilirse sporcu Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
(10) Geçerli bir mazereti olup çıktığı karşılaşmayı veya katıldığı yarışmayı
tamamlayamayacak olanlar bu durumu Turnuva Liderinin bilgisine getirip ayrılmadan önce
mazeretlerini ifade ettikleri bir dilekçeyi Teknik Kurul’a iletilmek üzere Turnuva Liderine
teslim ederler. Bunlar içerisinden Teknik Kurul tarafından mazereti geçerli bulunanların
kazanılmış puanlarına dokunulmaz.
(11) Çıktığı karşılaşmanın setlerini oynamayıp, oynanmış gibi işaretleyerek karşılaşmayı
rakibinin kazanmasını sağlayanlarla bunların ilgili rakipleri durumu tespit eden Turnuva
Lideri tarafından yarışmadan ihraç edilirler, o etapta kazandıkları puanlar silinir ve Disiplin ve
Ceza Talimatının 18. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.
(12) Bir sporcunun devam eden bir karşılaşma sırasında karşılaşmadan çekilmesi,
karşılaşmadan veya yarışmadan ihraç edilmesi ve/veya masaya çağrıldığı halde karşılaşmaya
çıkmaması durumunda rakibi tur atlamış sayılır.
Madde 8: Kategoriler ve Yaş Sınırları
Erkek
Kadın
A Genç (U23)
B Genç (U19)
Yıldız (ErkekU17)
Yıldız (Kız)

23 yaş ve üstü
18 yaş ve üstü
Turnuva yılında sporcu 19 – 22 yaş arasında olmalıdır.
31.07.2017 tarihinde sporcu 17-18 yaş arasında olmalıdır.
31.07.2017 tarihinde sporcu 08-16 yaş arasında olmalıdır.
31.07.2017 tarihinde sporcu 08-17 yaş arasında olmalıdır.

Madde 9: Disiplinler ve Etaplar
(1) Türkiye Şampiyonaları yıl içerisinde tarihleri, oynanacak yeri, disiplini ve kategorileri
federasyon tarafından belirlenerek iki etap (8 Top 9 Top,10 Top) olarak ve bu iki etabın
sonunda erkekler genel klasmanda ilk 16 sporcunun katılacağı ve yıl içinde oynanan
disiplinlerin aynısının oynandığı bir final etabı şeklinde oynanır. (8 Top,9 Top,10 Top) Kadın,
Genç ve Yıldızlar kategorisi final etabı oynamazlar.
ETAPLAR
I.Etap
II.Etap

KATILIM SAYISI
Açık katılımlı
İlk etaba katılan sporcular katılabilir.

Final Etabı

Sıralamada yer alan ilk 16 Sporcu

Madde 10:

DİSİPLİNLER VE GÜN
8 – 9 Top (4 gün) olacak şekilde yapılır.
9 Top – 10 Top 5 gün olacak şekilde
yapılır.
8/ 9/ 10 Top 4 gün olacak şekilde yapılır.

Karşılaşmalar

(1) 8 Top disiplininde,
Erkekler karşılaşmaları ilk turlar 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı
olarak gerçekleştirilir. Kalifikasyon maçları 7 set, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final 8 seti
bulan kazanır şeklinde oynanır.
Kadınlar karşılaşmaları 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Gençler karşılaşmaları 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Yıldızlar karşılaşmaları 3 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
(Turnuva Lideri turnuva sisteminde ve set sayılarında değişiklik yapabilir.)
(2) 9 Top disiplininde,
Erkekler karşılaşmaları 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 8 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Kadınlar karşılaşmaları 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Gençler karşılaşmaları 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Yıldızlar karşılaşmaları 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
(Turnuva Lideri turnuva sisteminde ve set sayılarında değişiklik yapabilir.)
(3) 10 Top disiplininde,
Erkekler karşılaşmaları 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Çeyrek/Yarı Final ve Final 8 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Kadınlar karşılaşmaları 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
Gençler karşılaşmaları 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.

Yıldızlar karşılaşmaları 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı olarak
gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır.
(Turnuva Lideri turnuva sisteminde ve set sayılarında değişiklik yapabilir.
(4) 14.1 Straight Pool disiplininde,
Erkekler karşılaşmaları 75 sayı üzerinden oynanır.
Kadınlar karşılaşmaları 30 sayı üzerinden oynanır.
Gençler karşılaşmaları 30 sayı üzerinden oynanır.
Yıldızlar karşılaşmaları 20 sayı üzerinden oynanır.
(Turnuva Lideri turnuva sisteminde ve sayılarda değişiklik yapabilir.)
Madde 11: Eşleşmeler, Puanlar ve Sıralama
(1) Şampiyonanın her etabının eşleşmeleri kura yöntemi ile yapılır.
(2) Yarışma tablolarında sporcuların elde ettikleri dereceye göre ne kadar puan kazanacakları
belirtilmiştir. Bu puanlama sistemi Şampiyona başladıktan sonra değiştirilemez.
(3) Her etabın sonuçları Turnuva Lideri’ nin sunacağı karşılaşma sonuçları ve rapor üzerinde
yapılacak değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulu tarafından tescil ve ilan edilir.
(4) Her etabın sonunda Yönetim Kurulu devam eden disiplin içerisindeki puan ve sıralama
durumu ile genel puan ve sıralama durumunu onayladıktan sonra federasyon duyuru
panosunda ve web sitesinde ilan eder. Bu duyuruya itirazlar, ilanı takip eden 48 saat içerisinde
yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu bir sonraki etaptan önce yapılan yazılı itirazları
sonuçlandırır.
(5) Tüm etapların tamamlanmasının ardından genel puan hesaplaması, sporcuların Etap
puanları dikkate alınarak yapılır.
(6) Katılımcı sayısına göre uygulanacak puanlama sistemleri aşağıda belirtilmiştir.
(7) Her turnuva ve etap başlangıcında bir önceki turnuva sıralaması baz alınarak seribaşı
uygulaması yapılır. (Erkekler:16 Sporcu / Kadın – Gençler – Yıldızlar: 4 Sporcu seribaşı
olacaktır.)
(8) 2017 yılı içinde uygulanacak olan ve Türkiye Şampiyonasında puan olarak katkı
sağlayacak olan İl birincilikleri turnuvaları hakkında detaylı bilgi hazırlanmakta olup yakında
duyurulacaktır.
POOL (CEPLİ) BİLARDO
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ETAPLARI VE
FİNAL ETABI PUANLAMA SİSTEMLERİ
(Erkekler,Kadınlar,Gençler ve Yıldızlar)

16 Çift Eleme - 4 Tek Eleme Puanlama Sistemi
DERECE
8 TOP
9 TOP
10 TOP
550
550
550
1
480
480
480
2
420
420
420
3-4
370
370
370
5-6
330
330
330
7-8
300
300
300
9-12
275
275
275
13-16

32 Çift Eleme – 8 Tek Eleme Puanlama Sistemi
DERECE
8 TOP
9 TOP
10 TOP
550
550
550
1
480
480
480
2
420
420
420
3-4
370
370
370
5-8
330
330
330
9-12
300
300
300
13-16
275
275
275
17-24
230
230
230
25-32

64 Çift Eleme – 16 Tek Eleme Puanlama Sistemi
DERECE
8 TOP
9 TOP
10 TOP
550
550
550
1
480
480
480
2
420
420
420
3-4
370
370
370
5-8
330
330
330
9-16
300
300
300
17-24
275
275
275
25-32
230
230
230
33-48
200
200
200
49-64

128 Çift Eleme – 32 Tek Eleme Puanlama sistemi
DERECE
8 TOP
9 TOP
10 TOP
550
550
550
1
480
480
480
2
420
420
420
3-4
370
370
370
5-8
330
330
330
9-16
300
300
300
17-32
275
275
275
33-48
230
230
230
49-64
200
200
200
65-96
180
180
180
97-128
160
160
160
129-192
16 Çift Eleme - 8 Tek Eleme Puanlama Sistemi
(Final Etabı Puanlama Sistemi)
DERECE
8 TOP
9 TOP
10 TOP
550
550
550
1
480
480
480
2
420
420
420
3-4
370
370
370
5-8
330
330
330
9-12
300
300
300
13-16

Madde 12: Eşitlik Bozma
Genel Sıralamada eşitlik bozma;
(1) İki veya üzeri sporcunun eşit puanda olması durumunda (ilk 4 derece için geçerlidir), söz
konusu sporcuların sırasıyla;
a) Oyuncuların oynadıkları etaplarda almış oldukları en iyi derecelere bakılır.
b) Eşitlik halinde etaplarda oynamış oldukları maçlar sonunda alınan set ve verilen set sayıları
hesaplanarak averaja göre sıralamaya bakılır.
c) Aynı etapta averaj eşitliği durumunda önceki oynamış olduğu etapları da hesaplayarak
genel averaja bakılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurallar
Madde 13: Oyun Kuralları
(1) Şampiyona boyunca gerçekleştirilecek karşılaşmalarda TBF oyun kuralları geçerlidir.
(2) Bu kuralları bilmek ve uygulamak sorumluluğu sporculara aittir. Kurallar konusunda
anlaşmazlık olduğu durumlarda hakemlerden yardım alınabilir.
(3) Yönetim Kurulu bu kurallar üzerinden koşullar gereğince yaptığı değişiklikleri bu
talimat içerisinde belirtmek veya Turnuva başlangıcında Turnuva Liderinin yapacağı
açıklamalar yoluyla gerçekleştirir.
(4) Sporcular, yarışma başlamadan önce Turnuva Liderinin sporculara yönelik yapacağı
konuşma sırasında kendilerince belirsizlik taşıyan kurallar konusunda soru sormak ve
uygulanacak kural hakkında bilgi almak hakkına sahiptirler.
(5) Oyuncular maç saatinden 30 dakika önce salonda hazır bulunmak zorundadırlar.
(6) Her oyuncunun Isınma süresi 5 dakikadır. Isınmaya başlamayı oyuncular kendi
aralarında belirler. Belirlenemez ise hakem kura atışı yapar.
(7) Müsabaka Turnuva Liderinin sporcuları masaya davet etmesi ile başlar. Rakip
oyuncunun ısınma süresini tamamlamasından sonra, Müsabakaya 10 dakika geç kalan
sporcu 1 set cezası 15 dakika geç kalan sporcu 2 set cezası 20 dakika geç kalan sporcu
3 set cezası , hükmen mağlubiyet ve 100 ceza puanı ile cezalandırılır.
(8) Sporcular karşılaşmalar sırasında rakiplerinin vuruşları ile ilgili itirazlarının vuruş
gerçekleştirilmeden önce müsabakayı durdurup, turnuva alanında bulunan federasyon
tarafından görevlendirilmiş hakemlere bildirmesi gerekmektedir. Hakemlerin
çözemediği durumlarda durumu Baş Hakeme onunda çözemediği durumda Turnuva
Liderine bildirilmek zorundadırlar. Aksi takdirde itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.
Sporcular rakiplerinin kendilerini rahatsız eden oturmama, masaya erken gelme,
masadan geç çıkma, konuşma, dışarıdan yardım alma veya sportmenliğe aykırı
davranışları ile ilgili itirazlarını oyunu durdurmak suretiyle hakemlere yaparlar.
(9) Karşılaşmalar sırasında her sporcunun 5 dakikayı geçmemek üzere bir mola alma
hakkı vardır. Sporcu bu hakkını açılış gerçekleştirilmeden önce Sonuç Formunu
Turnuva Liderine vermek kaydıyla izin kullanabilir. Mola hakkını kullanan sporcunun
rakibi mola sırasında masadan ayrılamaz. Ayrıldığı takdirde kendi mola hakkını
kullanmış sayılır. Önceden kendi mola hakkını kullanmışsa Turnuva Lideri tarafından
set kaybı cezası ile cezalandırılır. Mola hakkını kullanan sporcu aynı karşılaşma

içerisinde sağlık nedeniyle ikinci bir molaya ihtiyaç duyarsa, Turnuva Lideri ve/veya
hakemler mazeretini uygun görmesi halinde onun gözetiminde ve verdiği sürede
ihtiyacını giderir.

(10) Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş veya kanvas pantolon (Pantolon bel bölgesini
tamamen kapatmalı vücudun herhangi bir bölgesi görünmemelidir.)- siyah kemer –
siyah ayakkabı (Ayakkabı tek renk siyah olmalı ve ayakkabının hiçbir yerinde başka
renk bulunmamalıdır.) – siyah çorap – Uzun veya kısa kollu polo yaka tişört (tişört
pantolonun içinde olacaktır.) giymesi zorunludur. Sporcular bu esaslara uymak koşulu
ile takım forması giyebilirler. Tüm kıyafetlerin iyi durumda ve temiz olması gerekir.
Sporcuların kıyafet esaslarına yarışma boyunca uymaları zorunludur. Turnuva Lideri
yukarıda izah edilen kıyafet esaslarını ihlal edenleri yarışmaya almaz. Yarışma
sırasında tespit edilen ihlaller için uyarı cezası uygular ve mümkünse ihlalin
düzeltilmesi için süre tanır. Mümkün değilse veya sporcu tanınan süre içerisinde
durumunu düzeltemiyorsa karşılaşma kaybı cezası uygular.
Madde 14: Disiplin Kuralları, Turnuva Lideri ve Baş Hakemin Yetkileri
(1) Şampiyona Türkiye Bilardo Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı uyarınca Turnuva
Lideri tarafından yönetilir.
(2) Karşılaşmaların ve yarışmanın kurallar çerçevesinde yürütülüp tamamlanmasından
Turnuva Lideri sorumludur.
(3) Turnuva Lideri, karşılaşma sırasında veya salon içerisinde veya dışında kural ihlali
veya suç işlediğini tespit ettiği sporcular hakkında işlem yapar. Turnuva Lideri ihlal
veya suçun içeriği ve ağırlığını dikkate alarak söz konusu sporcular hakkında; uyarı,
set kaybı, karşılaşma kaybı, devam eden etaptan ihraç kararı verme ve uygulama
yetkisine sahiptir.
(4) Turnuva Lideri söz konusu ihlal veya suçun içeriği ve ağırlığını dikkate alarak
öncelikle uyarı cezası tekrarı halinde de uygun göreceği cezayı verebileceği gibi, söz
konusu ihlal veya suçla ilgili olarak söz konusu sporcunun önceki yarışmalarda uyarı
almış olması, gerekli duyuruların önceden yapılmış olması ve/veya söz konusu ihlal
veya suçun içeriği veya ağırlığını dikkate alarak ve/veya söz konusu ihlal veya suçun
bilinçli olarak yapıldığına dair kanaat getirmesi durumunda uyarıya gerek
duymaksızın doğrudan ceza kararı alabilir.
(5) Turnuva Lideri verdiği uyarı cezalarını karşılaşma sonuç tutanağına not eder ve
yarışma raporunda belirtir. Bu bilgiler sonraki karşılaşmalar için Teknik Kurul
aracılığı ile hakem heyetine bildirilir.
(6) Turnuva Lideri verdiği uyarı dışındaki cezaları yarışma raporunda belirtir. Bu
durumdaki sporcular Teknik Kurul tarafından Disiplin ve Ceza Kurulu’na sevk
edilirler. Başkan, başkan vekili veya Asbaşkan Disiplin ve Ceza Kurulu’na sevk edilen
sporcular hakkında idari tedbir uygulaması koyabilir.
(7) Baş Hakem Federasyonun organize ettiği bütün resmi faaliyetlerde görev alır.
Hakemlerin görevlendirilmesi ve yönetilmesi, skorların doğru işlenmesi ve kurallarla
ilgili her türlü soru ve sorunların giderilmesinden sorumludur. Aynı zamanda Baş
Hakem turnuvanın sağlıklı yürütülmesi ve sonuçlandırılması için Turnuva Liderine
yardımcı olmakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme ve Milli Takım Seçimi
Madde 15: Ödüllendirme
Şampiyonalar sonucunda Erkekler, Gençler, Kadınlar ve Yıldızlar kategorisinde dereceye
giren sporcular TBF tarafından törenle ödüllendirilirler.

Madde16: Milli Takım Seçimi
Üç Etap sonunda alınan puanlara göre ilk 16 sporcunun davet edildiği Final etabında oynanan
disiplinler (8 Top-9 Top-10 Top) sonunda Genel Klasman sıralaması oluşturulur ve Milli
Takım belirlenir.
Milli Takım sporcuları;
(1)
(2)
(3)
(4)

Büyükler kategorisinden :
Kadınlar kategorisinden :
Gençler kategorisinden :
Yıldızlar kategorisinden :

TBF
TBF
TBF
TBF

Yönetim kurulunun belirleyeceği sayı
Yönetim kurulunun belirleyeceği sayı
Yönetim kurulunun belirleyeceği sayı
Yönetim kurulunun belirleyeceği sayı

10. maddede belirtilen hesaplama sonucunda kategorisini en iyi derecede tamamlamış
sporcular Milli Takım aday kadrolarını oluştururlar. (Yukarıda belirtilen rakamlar kaynak
bulunup bulunmamasına göre arttırılabilir veya eksiltilebilir.)
DİĞER HÜKÜMLER
Pool (Cepli) bilardo disiplininde gerçekleştirilecek tüm müsabakalarda Türkiye Bilardo
Federasyonu tarafından hazırlanan talimatlarda yer verilmeyen konularla ilgili “EPBF” oyun
kuralları temel alınarak değerlendirilecektir.
YÜRÜRLÜK İLGA
Teknik kurul gerekli olduğu hallerde talimatla ilgili değişiklik yapabilecek, değişiklikleri
turnuva salonunda ilan edecektir.
Bu Talimat, 2017 yılı Ferdi Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonaları için geçerli tek talimattır.
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF ’na aittir.

