
 

 

 

 
 

 

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 

2016 YILI POOL DİSİPLİNİ 

2. ETAP MÜSABAKA TALİMATI 

 Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bilardo 

Şampiyonası, 2. Etap Pool müsabakaları 12-16 EKİM 2016 tarihleri arasında Antalya-Kemer 

Kilikya Otel’de aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır. 

Büyükler  12-16 Ekim 2016 (5 gün: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ) 

Kadınlar  14-16 Ekim 2016 (4 gün: Cuma, Cumartesi, Pazar) 

Gençler   13-16 Ekim 2016 (3 gün: Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) 

Yıldızlar  14-16 Ekim 2016 (3 gün: Cuma, Cumartesi, Pazar) 

Katılım ücretleri; Büyükler için 50 TL, Kadınlar, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 

katılım ücretsizdir. 

 

            Turnuvaya katılacak sporcular; Yasal izinlerini bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır. Bütçe imkanları dahilinde yolluk ve harcırahlarını 

bağlı bulundukları illerin spor il müdürünün oluruyla bilardo il temsilciliği bütçelerinden 

alabilirler. 

            Müsabakalarda Erkekler ve Gençler 9 top ve 10 top disiplininde, Kadınlar ve Yıldızlar 

10 top disiplininde oynayacaklardır. 

11 Ekim 2016 Salı günü saat 19.00 da teknik toplantı yapılacaktır. Tüm sporcuların 

katılımı zorunludur. Kadınlar, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki sporcular teknik 

toplantıya katılmayabilirler. 

1.ETAP 9 Top ve 10 Top TURNUVASI   

 Türkiye Bilardo Federasyonu resmi web sitesinde belirtilmiş olan tarihlerde 

müracaatını yapmış tüm sporcular turnuvaya katılabilecektir. Set sayıları, eliminasyon sistemi 

ve branş kategorilerinde turnuva katılımının 128 i aşması halinde TBF sistemde değişiklik 

yapma hakkını saklı tutar. 



Turnuva başlangıç sıralaması ve seri başları Katılım Sayısına ve  2016 yılı 1. Etap 

sonuçlarına göre yerleştirilecektir. Seri başları olmayı hak edecek sporcular müsabakanın 

katılımcı sayısına göre belirlenecektir. 

MÜSABAKALAR 

 

 Müsabakalar başvuru yapmış olan tüm sporcuların katılımı ile gerçekleşecektir.  

Kalifikasyon maçları çift eleme, final grubu maçları (ana turnuva 32 kişi ) tek eleme 

sistemi ile yapılacaktır. 

 

Not: Devam eden maçın süresine ve skoruna bağlı olarak atış süresi uygulanabilir. 

 

Müsabakalara katılım sayısı planlanan limitten fazla veya eksik olma durumunda 

oynanacak disiplin, set sayıları, müsabaka günü değiştirme hakkı T.B.F aittir. 

 

 BÜYÜKLER 

                

            Büyükler 9 top karşılaşmaları 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı 

açılış olarak gerçekleştirilir. Çeyrek-Yarı Final ve Final 8 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

            Büyükler 10 top karşılaşmaları 6 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı 

açılış olarak gerçekleştirilir. Çeyrek-Yarı Final ve Final 7 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

 

 KADINLAR 

 

Kadınlar 10 top karşılaşmaları 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı 

açılış olarak gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 5 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

 

 GENÇLER 

   

          Gençler 9 top karşılaşmaları 3 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı açılış 

olarak gerçekleştirilir. Çeyrek-Yarı Final ve Final 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

          Gençler 10 top karşılaşmaları 3 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı açılış 

olarak gerçekleştirilir. Çeyrek-Yarı Final ve Final 4 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

 

 YILDIZLAR 

 

Yıldızlar 9 top karşılaşmaları 2 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı 

açılış olarak gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 2 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 

Yıldızlar 10 top karşılaşmaları 2 seti bulan kazanır şeklinde oynanır, açılışlar sıralı 

açılış olarak gerçekleştirilir. Yarı Final ve Final 2 seti bulan kazanır şeklinde oynanır. 



HÜKMEN SONUÇLANAN MÜSABAKALAR 

 a) Çift eleme müsabakalarında ilk maçına çıkmayan sporcular, diğer maçına 

çıkamazlar. 

           b) Turnuva kıyafeti uygun olmayan sporcular maça çıkamazlar. 

c) Sporcular belirtilen maç saatinde salonda olmak zorundadırlar. Müsabakalara 15 

dakikadan geç gelen sporcular HÜKMEN MAĞLUP sayılırlar. 

CEZA: Turnuvalara isimlerini yazdırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk 

maçını oynadıktan sonra mazeretsiz olarak turnuvayı terk eden sporcular ceza puanı 

alacaklardır. Belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretler kabul edilmeyecektir 

 

 

PUAN: Tüm Etap müsabakaları sonunda derecelere şu şekilde puan verilecektir. 

 

 

 

DERECE 8 TOP 9 TOP 10 

TOP 

14+1 

TOP 

1 550 550 550 550 

2 480 480 480 480 

3-4 420 420 420 420 

5-8 370 370 370 370 

9-16 330 330 330 330 

17-32 300 300 300 300 

33-48 275 275 275 275 

50-64 230 230 230 230 

65-96 200 200 200 200 

97-128 180 180 180 180 

129-195 160 160 160 160 

 

Diskalifiye olan veya mazeretsiz olarak herhangi bir maça çıkmayan sporcuya puan 

verilmeyecek, ceza puanı uygulanacaktır 

POOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI PUANLAMA SİSTEMİ 

  

 



Ferdi Yarışmalar Talimatının tüm hükümleri tüm müsabakalarda uygulanacaktır. 

(Lisans, Kıyafet, Reklam vs. gibi tüm hükümler).  

 LİSANS: Hakemler veya Türkiye Bilardo Federasyonundan resmi bir yetkilisi 

tarafından istenildiğinde TC Kimlik numarası ve güncel resmin bulunduğu bir resmi kimlik 

belgesi ve lisans ibraz etmek zorunludur. 

 KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon - siyah kemer – siyah ayakkabı  

(Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır. 

Spor Ayakkabı kullanılmayacaktır.) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka 

tişört (tişört pantolonun içinde olacaktır.) giymesi zorunludur. 

 REKLAM: Sporcular, tişört üzerinde sadece iki göğüs kısmında ve kollarında veya 

omuza yakın bölgelerinde, UMB Kurallarına uyarak ( Max. 80 cm2) reklam taşıyabilirler. 

 KURALLAR: Her disiplin için EPBF ve WPA kuralları geçerlidir. 

 ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 er dakika ısınma hakkı vardır. 

Isınma sürelerinde her iki sporcuda önemli bir mazeret olmadığı takdirde masada hazır 

bulunmak zorundadır. Rakip ısınırken masa terk edilemez. Maç Anonsu sonrası 15 dakika 

içerisinde sahaya çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir. 

MOLA:  Müsabakalarda her sporcunu 1 defa olmak üzere 5 dk. mola süresi vardır. 

Mola hakkını kullanan sporcunu rakibi mola sırasında masadan ayrılamaz. Ayrıldığı takdirde 

kendi mola hakkını kullanmış sayılır. Önceden kendi mola hakkını kullanmış ise Turnuva 

Direktörü tarafından set kaybı cezası ile cezalandırılır. 

Mola hakkını kullanan sporcu aynı karşılaşmada sağlık nedeniyle ikinci bir molaya 

ihtiyaç duyarsa Turnuva Direktörünün ve/veya hakemlerin mazeretini uygun görmesi halinde 

verdiği sürede ihtiyacını giderir. 

  

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.  

ÖDÜL: Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecektir.  

DİĞER HÜKÜMLER 

 Pool disiplininde gerçekleştirilecek tüm müsabakalarda Türkiye Bilardo Federasyonu 

tarafından hazırlanan talimatlarda yer verilmeyen konularla ilgili EPBF OYUN KURALLARI 

temel alınarak değerlendirilecektir. 

YÜRÜRLÜK İLGA 

 Teknik kurul gerekli olduğu hallerde talimatla ilgili değişiklik yapabilecek, 

değişiklikleri turnuva salonunda ilan edecektir. 

 Bu Talimat, 2016 yılı 2. Etap Ferdi POOL Şampiyonası için geçerli tek talimattır. 

 Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF ’na aittir. 


