TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU
2018 YILI ÜÇ BANT DİSİPLİNİ
DÜNYA KUPASI TÜRKİYE ELEMELERİ MÜSABAKA TALİMATI
2018 Yılı 3 Bant Dünya Kupası Türkiye Elemeleri 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya ili Side Bosphorus
otelde’de yapılacaktır.

Turnuvaya katılacak sporcular; yasal izinlerini bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden
alacaklardır.
MÜSABAKALAR
Müsabakalar 72 Sporcu ya da altında sporcu ile oynanır ise 2 Tur halinde oynanacak ve 2 tur sonunda ilk 8 e
giren sporcular Dünya Kupası mücadelelerine PPPQ turundan devam edecektir. İlk 8 Sporcu belirlendikten sonra
Müsabakalar sonlanacak ve derecelerine göre sporcular PPPQ turundaki yerlerine yerleşeceklerdir. PPPQ turunda
gelemeyen ya da hak kazandığı halde devam edemeyen sporcular olur ise 9. Sıradan başlayarak gereği kadar sporcu
PPPQ turunda oynamaya hak kazanacaktır.
1. Turda 40 Sayı çekilecek, 40 saniye kuralı ve 45 ıstaka sınırlaması olacak ve son ıstaka hakkı kullandırılacaktır.
2. Turda 40 Sayı çekilecek, 40 saniye kuralı uygulanacak, ıstaka sınırlaması olmayacak ve son ıstaka hakkı
kullandırılacaktır.
Müsabakalar 72 Sporcu üzerinde sporcu ile oynanır ise; ya direk eleme sistemi kullanılacak ya da 3 sporculu ve 4
sporculu gruplar halinde oynanacak. 4 sporcudan oluşacak gruplar kura ile belirlenecektir. Gruplar ve uygulanacak
sistem sporcu sayısına göre belirlenecektir.
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. Maça çıkmayan sporcu teknik puan ve averaj verileri ne olursa olsun grubu
sonuncu olarak tamamlar.
c) Grupta 2 sporcu sahaya çıkmazsa tek kalan sporcu her iki maçtan 2 puan alır ve 4 puan ve 0(sıfır) ortalama ile
listedeki yerini alır.
d) Grupta 3 sporcu da gelmez ise tüm grup ikincilerinden sıralama kriterleri en iyi olan bir üst tura çıkartılır.
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP) ,GENEL ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK
ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
Aynı grupta olup tur atlama konumunda olan 2 sporcunun penaltı atışları öncesindeki tüm kriterleri eşit olduğu
takdirde; turnuva salonu ve zaman uygun olursa her iki sporcunun da kabul etmesi durumunda (yalnızca tur atlayacak
sporcunun belirlenmesi için) eşitlik olan sporcular arasında bir maç daha yaptırılarak sıralama belirlenecektir. Bu maçta
berabere tamamlanırsa tur atlayan sporcu penaltı atışları sonucu belirlenecektir.
Aynı grupta olup tur atlama konumunda olan 3 sporcunun penaltı atışları öncesindeki tüm kriterler eşit olduğu
takdirde; 3 sporcu ile penaltı atışları yapılarak gruptaki dereceler belirlenecektir. Penaltı atışları sıralaması grup
sıralamasına göre yapılacak, penaltılar sonucunda diğer 2 sporcudan fazla sayı kazanan sporcu üst tura yükselecektir.
Grup 2.liği için kalan 2 sporcu penaltı atışlarına devam edecektir. Penaltı atışları sonucunda 2 sporcu eşit sayı kazanıp
diğer sporcu daha az sayı kazanırsa penaltı atışları bu 2 sporcu arasında devam edecek, eşitlik bozulana kadar
sürdürülecektir.
Penaltı atışlarındaki veriler gruptaki verileri etkilemeyecektir.

Tur atlayan sporcuların bir sonraki tur için başlangıç sıralaması; son oynadığı turdaki PUAN (MP), GENEL
ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, ALFABETİK İSİM SIRALAMASI sırasına göre
belirlenecektir.
Turnuva sıralamasında ise yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak sporcular elendikleri turdaki verilerine göre
sıralanacaktır.

CEZA: Turnuvalara isimlerini yazdırdığı halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya ilk maçını oynadıktan sonra
mazeretsiz olarak turnuvayı terk eden sporcular 8(Sekiz) ceza puanı ile cezalandırılacaklardır. Belge ibraz etmeyen
sporcuların mazeretler 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 ve ya lisans ibraz etmek zorunludur.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, kadife, keten 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 – tek renk uzun kollu gömlek – yelek ve
papyondan oluşacaktır.
REKLAM: Sporcular, Yelek üzerinde sadece iki göğüs kısmında veya gömlek 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 30 sayı ile biten tüm maçlar için 2 kez, 40 sayı ile biten tüm maçlar için 3 kez
olup istenildiği zaman ayrı ayrı veya aynı vuruş içerisinde kullanılabilir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun beşer 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. Maç saati itibari ile
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. 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: 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.
DİĞER HÜKÜMLER
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 Dünya Kupası Türkiye Elemeleri için geçerli tek talimattır.
Bu Talimat, kendisinden önce yayınlanan konu ile ilgili tüm talimatların hükümlerini ortadan kaldırır.
Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi sadece TBF’na aittir.

