
 
TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 

2022 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ  
ERKEKLER FERDİ MÜSABAKALAR FAALİYET TALİMATI 

 
Federasyonumuzun 2022 yılı 3 Bant disiplini Erkekler kategorisi yarışmaları İl Şampiyonaları ve Türkiye 

Şampiyonası olmak üzere iki kategoride yapılacak olup 2022 sonunda Türkiye Klasmanında ilk 4 sırayı alan sporcular 
2023 yılı Türkiye Milli Takımı’nı oluşturarak bireysel yarışmalarda ve milli takımlar yarışmalarında Federasyonumuz 
bütçe imkanları dahilinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanacaklardır. 

 
İL ŞAMPİYONALARI 
 
2022 yılı İl Şampiyonaları Ocak ve Eylül aylarında 2 Etap olarak yapılacak ve İl Gruplandırma Kriterlerine uygun 

olarak sporcular Dinamik Genel Klasmanda yer alacak puanlar kazanacaklardır. 
 
Şampiyonalar açık katılımlı olacak ve 2022 yılı için vizeli lisansa sahip tüm sporcular katılabileceklerdir. 
 
Sporcular lisanslarının kayıtlı olduğu ilde veya ikamet ettikleri ilde il şampiyonalarına katılacaklardır. Ancak 

geçici görev vs. gibi turnuvaların yapılacağı zamanda başka bir ilde bulunması gereken sporcular; durumu ispatlayan 
bir belge ile il temsilcilerine ulaşarak o ilde il şampiyonası oynayabileceklerdir. Belirtilen şartların dışında keyfi olarak 
başka bir ilde il şampiyonası oynanamayacaktır. 

 
Diğer detaylar İl Şampiyonaları talimatı ile açıklanacaktır. 
 
İL GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ 
2021 yılında il şampiyonalarının pandemi etkisi altında oynanmış olması ve kategorilerin birleşmesi sonucu 

Türkiye Şampiyonası kategorisinden gelen 48 sporcunun il şampiyonası oynayamamış olması nedeni ile illerin zorluk 
derecesinin değerlendirilmesi objektif olarak yapılamamaktadır. Bu nedenle 2022 yılı için yeniden il grubu 
değerlendirilmesi yapılmayacak ve 2022 yılı sonunda İl gruplandırma değerlendirmeleri tekrar güncellenerek 2023 
yılında yeni değerlendirme sonuçları kullanılacaktır. 

 
İl Grupları Listesi 

 

İL GRUP İL GRUP İL GRUP İL GRUP

İSTANBUL A MANİSA C HATAY D TRABZON D

ANKARA B MERSİN C IĞDIR D UŞAK D

İZMİR B SAMSUN C KAHRAMANMARAŞ D YALOVA D

SAKARYA B VAN C KARAMAN D YOZGAT D

AFYONKARAHİSAR C ADANA D KASTAMONU D ZONGULDAK D

ANTALYA C AĞRI D KIRIKKALE D ADIYAMAN E

AYDIN C AKSARAY D KIRKLARELİ D ARTVİN E

BALIKESİR C AMASYA D KÜTAHYA D BARTIN E

BİTLİS C BATMAN D MALATYA D KARS E

BURSA C BAYBURT D MARDİN D NEVŞEHİR E

DENİZLİ C BİNGÖL D MUĞLA D BİLECİK F

DİYARBAKIR C BOLU D NİĞDE D ARDAHAN G

DÜZCE C BURDUR D ORDU D ÇANKIRI G

ERZİNCAN C ÇANAKKALE D RİZE D HAKKARİ G

ESKİŞEHİR C ÇORUM D SİİRT D KİLİS G

ISPARTA C EDİRNE D SİNOP D MUŞ G

KARABÜK C ELAZIĞ D SİVAS D OSMANİYE G

KAYSERİ C ERZURUM D ŞANLIURFA D TUNCELİ G

KIRŞEHİR C GAZİANTEP D ŞIRNAK D

KOCAELİ C GİRESUN D TEKİRDAĞ D

KONYA C GÜMÜŞHANE D TOKAT D



 
İl şampiyonalarında sonucunda elde edilen dereceye göre Dinamik Genel Klasmana yansıyacak puanlar. 
 

Derece/Grup A B C D E F 

1 32 28 24 20 16 12 

2 28 24 20 16 12 8 

3-4 24 20 16 12 8 4 

5-8 20 16 12 8 4 2 

9-16 16 12 8 4 2 1 

17-32 12 8 4 2 1 1 

33-64 8 4 2 1 1 1 

65-128 4 2 1 1 1 1 

129 -200 2 1 1 1 1 1 

201 ve üzeri 1 1 1 1 1 1 

 
 

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI 
 
2022 Yılı Türkiye Şampiyonaları 4 Etap oynanacaktır. İlgili dönemde cezalı durumda olan veya tedbirli olarak 

disiplin kuruluna sevk edilen sporcular hiçbir resmi müsabakaya katılamayacaklardır. 
 
KATILIM: 1. ve 2. Etap Türkiye Şampiyonaları 728 sporcu ile yapılacaktır. Her iki turnuva öncesinde Dinamik 

Genel Klasman (DGK)’da ilk 176 sırada bulunan sporcular direkt Türkiye Şampiyonasına katılma hakkına sahip olacak 
ve kalan 552 sporcu bu etaplar öncesinde yapılacak olan il şampiyonaları sonucunda ilinde kontenjana giren sporcular 
tarafından oluşacaktır. 

İl Şampiyonası sonucunda ilinde kontenjana girdiği halde herhangi bir nedenle Türkiye Şampiyonasına 
katılamayacağını bildiren sporcuların yerine aynı şampiyonadaki sıradaki sporcu turnuvaya davet edilecektir. Bunun 
tespit ve takibi il temsilcileri tarafından yapılacaktır. 

Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcular açıklandıktan sonra mazeret bildirerek turnuvaya katılamayacak 
sporcuların yerine il şampiyonaları sonrasında oluşacak DGK’da 177. Sporcudan başlayarak ilinde kontenjana 
girememiş sporcular sırasıyla turnuvaya davet edilecektir. 

3. Etap Türkiye Şampiyonaları İkinci Etap Türkiye Şampiyonası sonrasında oluşacak olan DGK’da ilk 314 sırayı 
alan sporcuların katılımı ile yapılacaktır. Herhangi bir nedenle turnuvaya katılamayacağını bildiren sporcuların yerine 
315. sporcudan başlamak kaydı ile sıradaki sporcular turnuvaya davet edilecektir. 

4. Etap Türkiye Şampiyonaları Üçüncü Etap Türkiye Şampiyonası sonrasında oluşacak olan Türkiye 
Klasmanında ilk 64 sırayı alan sporcuların katılımı ile yapılacaktır. Herhangi bir nedenle turnuvaya katılamayacağını 
bildiren sporcuların yerine 65. sporcudan başlamak kaydı ile sıradaki sporcular turnuvaya davet edilecektir. 

 
 
TURNUVA ŞEKLİ: İlk iki etap 18 gün yapılacak olup 15 gün grup mücadeleleri ve 3 gün eleme müsabakaları 

oynanacaktır. Grup müsabakalarında eşleşmeler ve sporcuların hangi turda müsabakalara başlayacakları DGK 
sıralamasına göre belirlenecektir. Eleme müsabakalarında DGK sıralamasına göre turnuva başlangıç sıralamasındaki 
ilk 16 sıradaki sporcu 64 sporculuk merdiven sistemine yerleşerek turnuvaya başlayacaklardır. DGK sıralamasına göre 
turnuva başlangıç sıralamasındaki 17-64 arasında bulunan 48 sporcu turnuvaya 15. turdan başlayacak ve bu turda 3 
sporcudan oluşan gruplarda grubunda ilk 2 sırayı alan sporcular eleme müsabakalarında oynamaya hak kazanacaktır. 
14. Tur ve öncesinde 3 sporcudan oluşan gruplar olacak, grup birincileri ve grup ikincilerinden sıralama kriterleri en 
iyi olan iki grup ikincisi sporcu bir üst turda oynamaya hak kazanacaktır. Tüm grup müsabakalarında son isteka hakkı 
ve beraberlik olacak, Eleme maçlarında son ıstaka hakkı olmayacaktır.  

 
HÜKMEN SONUÇLANAN MÜSABAKALAR 
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. 

Grup 3 sporcu üzerinden değerlendirilir.  
c) Grupta 2 sporcu sahaya çıkmazsa tek kalan sporcu her iki maçtan 2 puan alır ve 4 puan ve 0(sıfır) ortalama 
ile sıralamadaki yerini alır. 
d) Grupta 3 sporcu da gelmez ise elenen grup ikincilerinden sıralama kriterleri en iyi olan bir üst tura çıkartılır. 
e) Grupta herhangi bir maçına çıkmayan sporcu teknik puan ve averaj verileri ne olursa olsun grubu sonuncu 
olarak tamamlar. 
 



SIRALAMA KRİTERLERİ 
1. Grup Derecesi, 
2. Grup Puanı, 
3. Genel ortalama, 
4. En yüksek 1. seri, 
5. En yüksek 2. seri, 
6. En yüksek ortalama, 
7. Alfabetik isim sıralaması. 

 
MAZRETLİ SPORCU YERİNE OYNAMA KRİTERLERİ 
A. Turnuva Başlamadan önce 
Türkiye Şampiyonası müsabakaları başlamadan önce kayıt olduğu halde mazeret bildirerek turnuvadan 

çekilen sporcuların yerine yedek sporculardan alım yapılacaktır. Bu durum maç günleri yayınlanmadan önce ortaya 
çıkar ise yedek olarak katılan sporcular DGK sıralarına göre yerleştirilecek, maç günleri yayınlandıktan sonra ise; ilk 
turdan başlamak koşulu ile yine DGK sıralarına göre turnuvaya dahil olacaklardır. Maç günleri yayınlandıktan sonra 
ilk tur sonrasındaki günlerde oynayacak sporculardan mazeret bildiren sporcuların yerine önceki turun seri başları bir 
sonraki tura kaydırılmak sureti ile sıra ile DGK sıralarına göre yerleştirilecektir.  

B. Turnuva sırasında 
Turnuva başladıktan sonra katılamayacağını ya da devam edemeyeceğini bildiren sporcuların yerine grup 

ikincisi olup tur atlayamayan sporculardan sıralama kriteri en iyi olan gereği kadar sporcu tur atlayan sporcu listesinin 
altına yerleşerek turnuvaya devem edecektir. Tur atlamış olup devem edemeyeceğini bildiren sporcular tur atlayan 
sporcular listesinden çıkarılacak ve sonraki tur eşleşmeleri oluşacak yeni listeye göre belirlenecektir. Final Grubu 
başlangıcında (ilk 64 maçlarında) mazeret bildiren sporcu yerine tur atlayamayan sporculardan sıralama kriteri en iyi 
olan sporcular devam etme hakkı kazanacak ancak ilk 32 maçlarından itibaren bu kural uygulanmayacaktır. 
 
 REZERVE SPORCU UYGULAMASI 

A. İlk Tur 
Turnuva başlangıcında turnuvaya kayıt olma şansı yakalayamayan sporcular ilk turun ilk seansının 

başlamasından önceki 30 dakika içerisinde Rezerve Sporcu Uygulamasından yararlanmak istediklerini belirterek 
Teknik Kurula isimlerini yazdıracaklar ve maç başlangıçlarını takip ederek salonda müsabakaya hazır bulunacaklardır. 

B. İkinci ve Sonraki Turlar 
Gruplarında 2. Sırayı elde edip tur atlama şansı yakalayamayan sporcular sonraki turun ilk seansının 

başlamasından önceki 30 dakika içerisinde Rezerve Sporcu Uygulamasından yararlanmak istediklerini belirterek 
Teknik Kurulca hazırlanan rezerve sporcu aday listesinde isimlerinin karşısına imza atacaklar ve maç başlangıçlarını 
takip edeceklerdir. Final Grubu başlangıcında (ilk 64 maçlarında) rezerve sporcu uygulaması olacak ancak sonrasında 
uygulanmayacaktır. 

 
PUANLAMA 
Her etap için sporcular aşağıda belirtilen puanları kazanacaklar ve Türkiye Klasmanı 2022 yılında yapılmış olan 

tüm etaplarda alınan toplam puanlar ve diğer verilere göre oluşacaktır. 
 

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI DERCELERE GÖRE PUAN SİSTEMİ 

DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN 

1 600 15. Tur Grup 2.si 32 11. Tur Grup 2.si 22 7. Tur Grup 2.si 14 3. Tur Grup 2.si 6 

2 405 15. Tur Grup 3.sü 30 11. Tur Grup 3.sü 21 7. Tur Grup 3.sü 13 3. Tur Grup 3.sü 5 

3-4 285 14. Tur Grup 2.si 28 10. Tur Grup 2.si 20 6. Tur Grup 2.si 12 2. Tur Grup 2.si 4 

5-8 195 14. Tur Grup 2.sü 27 10. Tur Grup 2.sü 19 6. Tur Grup 2.sü 11 2. Tur Grup 2.sü 3 

9-16 120 13. Tur Grup 2.si 26 9. Tur Grup 2.si 18 5. Tur Grup 2.si 10 1. Tur Grup 2.si 2 

17-32 60 13. Tur Grup 3.sü 25 9. Tur Grup 3.sü 17 5. Tur Grup 3.sü 9 1. Tur Grup 3.sü 1 

33-64 40 12. Tur Grup 2.si 24 8. Tur Grup 2.si 16 4. Tur Grup 2.si 8   

  12. Tur Grup 3.sü 23 8. Tur Grup 3.sü 15 4. Tur Grup 3.sü 7   

          



GENEL KLASMANLAR 
 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KLASMANI 
2022 Yılı içerisinde Türkiye Şampiyonaları kategorisinde oynanacak olan 4 Etap verilerine göre belirlenecek 

ve ilk 4 dereceyi elde eden sporcular 2023 yılı Türkiye Milli Takımını oluşturacak, bütçe imkanları dahilinde Milli Takım 
müsabakaları ve bireysel şampiyonalarda ülkemizi temsil edeceklerdir.  

 
Genel Klasman sıralaması sırasıyla; 
1. Toplam etap puanı, 
2. Genel ortalama, 
3. En yüksek 1. seri, 
4. En yüksek 2. seri, 
5. En yüksek ortalama, 
6. Alfabetik isim sıralaması 
 

 
DİNAMİK GENEL KLASMAN 
Dinamik Genel Klasman uygulaması 2021 ve 2022 yılları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan Türkiye 

Şampiyonaları ile her yıl yapılacak olan 2 İl Şampiyonası verisi olmak üzere toplam 10 turnuva verisinden oluşacaktır.  
Her İl Şampiyonası oynandıktan sonra DGK’da bulunan en eski İl Şampiyonası puanı silinecek ve yeni 

oynanacak İl Şampiyonası puanı eklenecektir.  
Türkiye Şampiyonası puanları ise 2 yıllık verileri kapsayacak, 2022 yılı Türkiye Şampiyonaları oynandığında 

herhangi bir etap puanı silinmeyecek, 2023 yılı Türkiye Şampiyonası oynanmaya başladığında en eski Türkiye 
Şampiyonası puanı silinerek yeni oynanacak turnuva puanları eklenecektir. 

Dinamik Genel Klasman sıralaması sırasıyla; 
1. Toplam etap puanı, 
2. Genel ortalama, 
3. En yüksek 1. seri, 
4. En yüksek 2. seri, 
5. En yüksek ortalama, 
6. Alfabetik isim sıralaması 
 
GENEL HÜKÜMLER 
 
BAŞVURULAR: Tüm sporcular Türkiye Bilardo Federasyonu resmî web sitesini (www.bilardo.gov.tr) takip 

etmek ve belirtilen koşullara uymak ile yükümlüdürler.  
Başvurular www.bilardo.gov.tr adresinden reglamanda açıklanacak süreler içerisinde yapılacak ve açıklanan 

süreler dışında hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. 
Herhangi bir nedenle şampiyonalara katılamayacak olan sporcular şampiyona başlamadan önce 

bilardoteknik@gmail.com adresine mail atarak durumu bildireceklerdir.  
 
CEZA: Müsabakalara kesin kayıt yaptırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını oynadıktan sonra 

mazeretsiz olarak turnuvayı terk eden sporculara 8 ceza puanı ve TBF Disiplin Kurulu talimatı gereğince 6 aydan az 
olmamak kaydı ile müsabakalardan men cezası verilecektir. Aynı durum sezon içerisinde 2 kez tekrarlandığı takdirde 
ikinci ceza alınan tarihten itibaren 1 yıl resmi müsabakalardan (İl şampiyonaları dâhil) men cezası ile 
cezalandırılacaktır. İstenildiği takdirde belge ibraz etmeyen sporcuların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Tüm 
mazeretler bilardoteknik@gmail.com adresine mail atılarak bildirilecektir. 
 

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. Bu iki rengin tonu başka renge kaçmamak ve renk bütünlüğünü 
bozmamak kaydı ile değişebilir. 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 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 2 kez olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş 

içerisinde kullanılabilir. Time-out uygulaması otomatik gerçekleşecek olup sporcunun deklere etmesine gerek yoktur. 
Time-out kullanımı sonrası hakem time-out anonsu yapacaktır. 

 
ISINMA: Rakip ısınırken hakeme bilgi vermeksizin masa terk edilemez. Hakeme bilgi verildiği takdirde rakip 

ısınırken masa terkedilebilir. Anons edildikten sonra uygun sürede sporculardan herhangi biri masaya gelmemiş ise 
masaya gelmiş olan sporcu ısınmaya başlar. Isınan sporcunun süresi dolduğunda diğer sporcu hala masaya gelmemiş 
ise yine de ısınma süresi başlatılır. Bahsi geçen sporcu ısınma süresi içinde masaya gelir ise kalan süreyi ısınmak için 
kullanabilir. Eğer ısınma süresi tamamlandıktan sonra masaya gelir ise ek ısınma hakkı verilmez. Önceden deklere 
edilmiş maç saatinden itibaren 15 dakika içerisinde sahaya çıkmayan sporcu hükmen mağlup edilecektir. Masa müsait 
ise maç saatinden 15 dakika önce anons yapılabilir. Tüm sporcular önceden ilan edilen maç saatinden 15 dakika önce 
salonda hazır bulunmak zorundadır. 

 
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. Mola süresi bitiminde sporcular masada hazır bulunmak zorundadırlar. Herhangi bir sporcu mola 
süresi bitiminde masada bulunmaz ise hakem 3 dakika mola gecikme anonsu yapar. Normal mola süresinde masaya 
gelmeyip 3 dakikalık gecikme süresi içerisinde masaya gelen sporcu ihtar cezası alır. Bir maç içerisinde iki ihtar alan 
sporcu (ihtarlar herhangi bir nedenle olabilir) maçı kaybeder. 3 Dakika içerisinde masaya gelmeyen sporcu maç skoru 
ne olursa olsun mağlup ilan edilir. Durum hakem tarafından tutanak ile tespit edilir. 

 
İTİRAZLAR: Her türlü itirazlar 300 TL mukabilinde yapılacak olup, itirazın teyidi nispetinde bu ücret 

Federasyona gelir kaydedilecektir. İtiraz haklı görülürse, yatırılan ücret itiraz sahibine iade edilecektir. 
 
MALİ HÜKÜMLER: Türkiye Şampiyonalarında yarışacak sporculara Federasyon mali şartları uygun olduğu ve 

turnuva öncesinde reglamanda açıklandığı takdirde ilk 3 Etapta turnuva genel klasmanında ilk 32 dereceyi elde eden 
sporculara TBF tarafından harcırah verilecektir. 4. Etap için mali hükümler turnuva talimatnamesinde belirtilecektir. 
Diğer sporcular harcırahlarını GSGM. 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin 5. maddesi C bendi doğrultusunda, 
bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nin bütçe imkânları dâhilinde alabileceklerdir. 

 
ÖDÜL: Dereceye giren sporculara kupa veya madalya verilecektir. Daha önce açıklanmış olan Türkiye Bilardo 

Federasyonu sene sonu başarı ödülleri sene sonunda dağıtılacaktır. Ayrıca yüksek seri ödülleri geçerli olacaktır. 
 

DİĞER HÜKÜMLER: Bu talimatta yer verilmeyen konular UMB OYUN KURALLARI temel alınarak teknik kurul 
ve ilgili yönetim kurulu üyelerince değerlendirilecektir. 
 

YÜRÜRLÜK VE İLGA 
Teknik kurul gerekli olduğu hallerde talimatla ilgili değişiklik yapabilecek, değişiklikleri resmî web sitesinde 

ve/veya turnuva salonunda ilan edecektir. 
Bu Talimat, 2022 yılı TBF Erkekler Ferdi 3 BANT Bilardo Şampiyonaları için geçerli ana talimattır. Bu talimatta 

yer almayan detaylar her etap için turnuva talimatında belirtilecektir. 
Bu Talimat, kendisinden önce yayınlanan konu ile ilgili tüm talimatların hükümlerini ortadan kaldırır. 
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF’na aittir. 


