
 
 

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 
2023 YILI DÜNYA KUPASI TÜRKİYE ELEMELERİ MÜSABAKA TALİMATI 

 
Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Dünya Kupası Türkiye Elemeleri müsabakaları 27-29 Ocak 

2023 tarihleri arasında Türkiye Bilardo Federasyonu Bilardo Tesisi Gölbaşı/Ankara’da yapılacaktır. 
 

Katılım ücreti 300TL olarak belirlenmiştir. Kontenjana giren sporcular dünya kupası katılım ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir. 
 
Turnuva başvuru yapan 106 sporcu ile yapılacak olup, başlangıç sıralaması Türkiye Dinamik Genel Klasmanı baz alınarak 

oluşturulacaktır. 
 
Turnuvaya katılacak sporcular; yasal izinlerini bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır. 
 
AÇIKLAMALAR 
2023 yılı UMB Dünya kupaları zincirinde ilk etap olarak oynanacak olan ve Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında da 

yer alan 3 Bant Dünya Kupası 06-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı Türkiye Bilardo Federasyonu Spor Tesisinde 
yapılacaktır. 
  
          Geçerli UMB klasmanında (Edition 38/2022) doğrudan katılma hakkı olan, ilk 14’de yer alan 2 sporcumuz ve Wild-Card kullanılan 2 
sporcumuz UMB kontenjanı çerçevesinde turnuvaya direkt katılabileceklerdir. 
  
          Geçerli UMB klasmanında (Edition 38/2022) doğrudan katılma hakkı olan, ilk 96’da yer alan 4 sporcumuz UMB kontenjanı 
çerçevesinde turnuvaya direkt katılabileceklerdir. 
  
          UMB talimatları gereği son yapılan 3 Bant U22 Dünya Şampiyonasında madalya kazanan sporcuların direk katılma hakkı vardır. Bu 
durumda olan 2 sporcumuz vardır. 
  
          Bu sporcularımızın dışında söz konusu faaliyet için UMB tarafından Türkiye Bilardo Federasyonuna 20 kişilik kontenjan verilmiştir. 
  
          20 kişilik kontenjan kullanımı aşağıdaki gibidir. 
          Geçerli UMB klasmanında (Edition 38/2022) ilk 96 sporcu arasında yer almayan sporculardan ilgili sıralamaya göre yapılan 
simülasyonda 15 ve üzerinde puanı olup PPQ ve daha sonrasında turnuvaya başlama hakkı olan Türk sporcular bu turnuvaya direkt 
katılabileceklerdir. Bu durum için yeterli puana sahip 10 sporcumuz bulunmaktadır. 
  
           2022 Yılı sonu Dinamik Genel Klasman ve Türkiye Klasmanında, ilk 16 da yer alan ama UMB klasmanında ilk 96’ da yer alamayan 
Türk sporcular Ankara Dünya kupasına direkt katılım hakkı elde edeceklerdir. Bu durumda bulunan 6 sporcumuz bulunmaktadır. Ancak 
sporcularımızdan bir tanesi turnuvaya katılmayacağını bildirmiştir. 
  
          UMB tarafından organizatör Ülkeye direk katılma hakkı kazanan sporcular dışında 20 kontenjan verilmektedir. UMB standartlarına 
göre turnuvaya PPQ turundan başlayacak ve 15 puan üzerinde olan 10 sporcu ve önceki yıllarda da yapıldığı gibi turnuvaya katılacağını 
teyit eden 2022 yılı sonu Dinamik Genel Klasman ve Türkiye Klasmanlarında ilk 16 da bulunan 5 sporcumuza direk katılım hakkı 
tanınmıştır. 
  
          Bu bilgiler ışığında geriye 5 kontenjan kalmaktadır. 
  
          Geriye Kalan 5 kişilik kontenjan için 26-29 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara Gölbaşı Türkiye Bilardo Federasyonu Spor Tesisinde 
Dünya Kupası Türkiye elemeleri müsabakaları oynanacak ve başarılı olan isimler doğrudan UMB’ ye bildirilerek turnuva listesine girişi 
sağlanacaktır. Direk katılım hakkı bulunmasına rağmen Dünya Kupasına katılamayacağını belirten sporcular ya da yapılacak olan turnuva 
sonunda hak kazanmasına rağmen katılmayacağını bildiren sporcu(lar) olur ise yerine 6. sıradan başlamak üzere sıradaki sporcular 



turnuvaya davet edilecektir. 
  
          Turnuvaya Türkiye elemesi oynamadan direkt katılacak olan sporcular katılım ücreti olarak 100 Euro ödeyeceklerdir. 
 
          Dünya Kupası Türkiye Elemesi Katılım bedeli ile 300 TL olup, ilk 5’e giren sporcularımızın 100 Euro olan Dünya Kupası katılım 
bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır. 
  
          Dünya Kupasına direk katılma hakkı bulunan sporcu listesi aşağıda belirtilmiştir. 
 
     1 Tayfun TAŞDEMİR (Seeded) 
     2 Semih SAYGINER (Seeded) 
  
     1 Murat Naci ÇOKLU (Wild Card) 
     2 Berkay KARAKURT (Wild Card) 
  
     1 Lütfi ÇENET (UMB İlk 96) 
     2 Gökhan SALMAN (UMB İlk 96) 
     3 Turgay ORAK (UMB İlk 96) 
     4 Ömer KARAKURT (UMB İlk 96) 
   
     1 Burak HAŞHAŞ (U22 Madalya) 
     2 Denizcan AKKOCA (U22 Madalya) 
  
     1 Tolgahan KİRAZ (PPQ veya sonrası) 
     2 Mehmet GÖREN (PPQ veya sonrası) 
     3 Ahmet ALP (PPQ veya sonrası) 
     4 Muammer RAHMET (PPQ veya sonrası) 
     5 Gülşen DEGENER (PPQ veya sonrası) 
     6 Serdal BAŞ (PPQ veya sonrası) 
     7 Manolis MİNAOGLU (PPQ veya sonrası) 
     8 Yavuz GÜNGORDÜ (PPQ veya sonrası) 
     9 Fatih KORKMAZ (PPQ veya sonrası) 
   10 Muhammet ÇAVUŞOĞLU (PPQ veya sonrası) 
  
     1 BURHAN GENÇ (TK veya DGK ilk 16) 
     2 SABIR ÇELİK (TK veya DGK ilk 16) 
     3 MURAT ÇELİK (TK veya DGK ilk 16) 
     4 EMRULLAH BAŞEĞMEZ (TK veya DGK ilk 16) 
     5 FURKAN ŞENEL (TK veya DGK ilk 16) 
        MÜLAZİM GÜNER (Katılmıyor) 

 
 
   MÜSABAKALAR 
 

Turnuva başlangıç sıralaması Dinamik Genel Klasmana göre belirlenecektir. Müsabakalar 3 Eleme turu ve 32 Sporcudan oluşan 
Final Grubu şeklinde oynanacaktır. Turlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

. 
TURLAR, SAYI-İSTEKA LİMİTLERİ  VE DİĞER BİLGİLER 

Tur Adı TARİH 
GRUP / 
ELEME 

SAYI 
LİMİTİ 

İSTEKA 
LİMİTİ 

SON 
İSTEKA BERABERLİK PENALTI 

TIME 
OUT 

ADEDİ 

TUR 
ATLAYACAK 

EN İYİ 
2.LERDEN 

1.TUR 27.01.2023 GRUP 30 45 VAR YOK VAR 2 21 - 
2.TUR 28.01.2023 ELEME 35 45 YOK* YOK VAR* 2 24 - 
3.TUR 28.01.2023 ELEME 35 45 YOK* YOK VAR* 2 20 - 
4.TUR 29.01.2023 ELEME 40 YOK YOK YOK YOK 2 10 - 
5.TUR 29.01.2023 ELEME 40 YOK YOK YOK YOK 2 5 - 

*Beyaz top Hedef sayıya ulaşamadıysa, sarı top son isteka hakkını ASO ile kullanacak ve Hedef sayıya ulaşmaya çalışacaktır. 
Beraberlik olması durumunda penaltı atışı yapılacaktır.. 



MAZERETLİ SPORCU YERİNE OYNAMA KRİTERLERİ 
Turnuva Başlamadan once; 
Kayıt iptallerinin yerine yedek sporcu alımı yapılmayacaktır. 
Turnuva sırasında; 
Turnuva başladıktan sonra katılamayacağını ya da devam edemeyeceğini bildiren sporcuların yerine maçını kaybedip en iyi 

ortalamaya sahip sporcular tur atlayanlar listesinin sonuna eklenerek turnuvaya devam edebileceklerdir.  
 

REZERVE SPORCU UYGULAMASI 
İlk Tur 
İlk turda rezerve sporcu alımı olmayacaktır. 
 
İkinci ve Sonraki Turlar 
Oynadığı turda mağlup olup tur atlama şansı yakalayamayan sporcular sonraki turun ilk seansının başlamasından önceki 15 

dakika içerisinde Rezerve Sporcu Uygulamasından yararlanmak istediklerini belirterek Teknik Kurulca hazırlanan rezerve sporcu aday 
listesinde isimlerinin karşısına imza atacaklar ve maç başlangıçlarını takip edeceklerdir. 

 
HÜKMEN SONUÇLANAN MÜSABAKALAR 
Rezerve sporcu uygulamasına rağmen, hükmen biten maçlar olursa, hükmen galip olan sporcu 2 puan ve o turun genel 

ortalamasına göre sıralamaya yerleştirilecektir.  
 

SIRALAMA KRİTERLERİ 
Tur atlayan sporcuların bir sonraki tur için başlangıç sıralaması; puan, ortalama, EYS1, EYS2 ve isim sırası kriterlerine göre 

değerlendirilerek bir sonraki tura yerleştirileceklerdir.  
 

GENEL SIRALAMA KRİTERLERİ 
Turnuva Genel Klasmanında ise tüm sporcular elendikleri turdaki verilerine göre sıralanacak ve var ise önceki turdaki verileri de 

genel klasmana taşınacaktır. 
 

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 uzun çorap – uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. 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 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 her maç için 2 kez olarak uygulanacaktır. Otomatik geçiş olacak ve sporcunun time-out deklare etmesi 

gerekmeyecektir. Vuruş sonrasında time-out kullanıldığı hakem tarafından sporcuya bildirilecektir. Penaltı vuruşlarında time-out hakkını 
tamamlamış sporcular için ek time-out hakkı verilmez. 

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

Anons edildikten sonra uygun sürede sporculardan herhangi bir sporcu 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 saatinden15 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. Mola gecikme anonsu sonrasında 3 
Dakika içerisinde masaya gelmeyen sporcu maç skoru ne olursa olsun mağlup ilan edilir. Mide barsak rahatsızlıkları durumun istisna 
kapsamındadır ve bu durum hakeme önceden bildirildiği takdirde Baş Hakem ya da MHK üyelerince değerlendirilir. Durum hakem 
tarafından tutanak ile tespit edilir. 
 

İTİRAZLAR 
Her türlü itirazlar 300TL mukabilinde yapılacak olup, itirazın teyidi nispetinde bu ücret Federasyona gelir kaydedilecektir. İtiraz 

haklı görülürse, yatırılan ücret itiraz sahibine iade edilecektir. 
 
MALİ HÜKÜMLÜKLER 
Sporcular harcırahlarını bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nin bütçe imkânları dâhilinde alabileceklerdir.  

 
 
 

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 gördüğü hallerde talimat ile ilgili değişiklikler yapabilecek, değişiklikleri turnuva salonunda ve/veya Türkiye 

Bilardo Federasyonu resmî web sitesinde ilan edecektir. 
 
Bu Talimat, 2023 yılı TBF 3 Bant 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 T.B.F.’na aittir. 

 


