
 

TÜRKİYE POOL (CEPLİ) BİLARDO ŞAMPİYONASI  

FİNAL ETABI / 9 TOP – 10 TOP MÜSABAKALARI TALİMATI   

Turnuva Adı TÜRKİYE POOL (CEPLİ) BİLARDO ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI MÜSABAKALARI / 9 TOP – 10 TOP 
KADINLAR – U23 GENÇLER 

Turnuva Yeri Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi 
Gölbaşı / Ankara 

 
Kategoriler 

ve  
Yaş Sınırları 

 

 
 
KADINLAR: 17 yaş ve üstü olmalıdır.  
U23 GENÇ: 18 – 21 Yaş aralığında olmalıdır. 

Disiplinler Kadınlar – U23 Gençler / 9 Top – 10 Top  

 
Turnuva 
Takvimi 

 
Kadınlar: 10 Top / 01 – 02 Eylül 2022  
Kadınlar: 9 Top / 03 – 04 Eylül 2022  
U23 Gençler: 10 Top / 05– 06 Eylül 2022  
U23 Gençler: 9 Top / 07 – 08 Eylül 2022  

 
 

Katılım 
Bilgileri 

* Turnuvamıza sadece T.C. vatandaşları katılabilir.  
* Turnuvaya sadece lisanslı sporcular katılabilir. 
* Yabancı uyruklular, Geçici ikametgah belgesi ve koruma kapsamında olanlar turnuvaya 
katılamazlar.  
* Türkiye Şampiyonası  II. Etap müsabakalarına  İlk etaba katılan sporcular başvurabilirler. 

 
 
 

Turnuva 
Kıyafeti 

*Siyah renk kumaş veya kanvas pantolon (Pantolon bel  ve ayak bileğini kapatmalı vücudun 
herhangi bir bölgesi görünmemelidir. Kargo, Capri, Keten, Eşofman kumaşlı ve Kot pantolon 
giyilmesi yasaktır.)  
*Siyah renk kemer takmak, Siyah renk uzun çorap giymek zorunludur.  
*Uzun veya kısa kollu, Yakalı tişört (Polo yaka, Dik yaka giyilebilir.) Tişörtün pantolon içine 
sokulması ve vücudun herhangi  bir bölgesinin görünmemesi  gerekmektedir.  
* Siyah renk deri spor veya klasik ayakkabı. (Ayakkabı tek renk olmalı üstünde yanlarında ve 
tabanında farklı renk olmamalıdır. Kumaş spor ayakkabı kabul edilmez. ) 
* Milli Takım oyuncusu olmayan sporcuların tişörtünde ay yıldız bulunması yasaktır. 

 
 
 
 
 
 

Talimat ve 
Kurallar 

* Sporcuların kıyafet uygunluğu almadan müsabaka oynamasına izin verilmeyecektir. 
* Tüm sporcuların turnuva kıyafeti için kontrol masasına giderek görevli hakemlerden uygundur 
kartı alması ve müsabaka yerinde görev yapan alan hakemlerine teslim etmesi gerekmektedir. 
* Herhangi bir nedenden ötürü kıyafeti uygun olmayan sporculara bir defaya mahsus (İlk Tur 
maçı) olmak üzere müsabakaya çıkmasına müsaade edilir. Aynı veya farklı bir sebepten dolayı 
sporcuya ikinci kez müsabakaya çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 
* Programda yayınlanan saatler müsabaka başlangıç saatleridir. Bu sebeple tüm sporcular 
yayınlanan maç saatinden en az 30 dakika önce turnuva salonunda bulunmak zorundadırlar.  
* Sporcular ısınmalarını 5 dakika olarak yapacaklardır.  
* Müsabakaya 5 dakika geç kalan sporcu 1 set cezası 10 dakika geç kalan sporcu 2 set cezası 15 
dakika geç kalan sporcu 3 set cezası alarak hükmen mağlubiyet ve 100 ceza puanı ile 
cezalandırılır.  
* Karşılaşmalar sırasında her sporcunun 5 dakikayı geçmemek şartıyla bir mola alma hakkı vardır. 
Sporcu bu hakkını açılış gerçekleştirilmeden önce 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 Koordinatörü ve/veya hakemler mazeretini uygun görmesi 
halinde onun gözetiminde verdiği sürede ihtiyacını giderir.  
* Mola süresi biten (5 Dakika) sporcunun zamanında masada bulunmaması halinde rakibi 1 set 
kazanır. Bu işlemi sistem otomatik olarak yapar ve değiştirilemez. 
* Müsabakalarda su dışında herhangi bir içeçek içilmesi yasaktır. Yiyecek bulundurmak ve yemek 
yasaktır. 
* Devam eden maçın süresine ve skoruna bağlı olarak uyarıya gerek kalmadan atış süresi 
uygulanabilir.  
 * Çeyrek Final maçları itibariyle tüm kategorilerde atış süresi uygulanır. (35 Sn + 25 Sn) 
 * Talimatta belirtilmeyen konularda tüm disiplinler için “EPBF” kuralları geçerlidir. 
 * Turnuva süresince tüm anlaşmazlık konularında son karar Turnuva Baş Hakemine aittir. 

 
 
 
 

Turnuva 
Sistemleri ve 
Set Sayıları 

* 2022 yılı itibariyle oluşan genel klasman sıralamalarından: Erkekler eleme, Kadınlar, Gençler, 
Sinyorlar  ve Yıldızlarda kullanılacak tabloya göre 4 / 8 / 16 sporcu seri başı olacaktır.  
* Erkekler müsabakasında ön eleme turlarından gelen 24 sporcu genel klasmanda yer alan 24 
sporcu ile eşleşip final grubu müsabakalarını 48 çift / 16 tek eleme sistemi ile oynayacaktır.  
* 128 – 256  Çift eleme / İlk 24 sporcu 48 Final grubuna kalmaya hak kazanır. 
* 48 Çift Eleme / 16 Tek Eleme 
* 32 Çift Eleme / 8 Tek Eleme  
* Sıralama oluşturulurken puan eşitliği olması durumunda sırasıyla alınan en iyi (1./2./3.) 
derecelere bakılır. 
* Set sayıları katılım ve turnuva programına göre belirlenecektir. 

 
Turnuva 

Ekipmanları 

 
Masa: Zeki Bilardo Premier Pro  
Çuha: Promatch P700 Turkuaz Mavi  
Top: Aramith Tournament (Duramith) Pro Cup Tv 

 
 

Ödüller& 
Harcırah& 

İzinler 

* Tüm kategorilerde ve oynanan disiplinlerde birinci olan sporcular kupa ve madalya diğer derece 
yapan sporculara plaket ve madalya verilecektir. 
 *  İlk 4 sporcu harcırah alacaktır.  
* 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.  
* Turnuvaya katılacak sporcular yasal izinlerini bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerinden alacaklardır. 

Müsabaka 
Baş Hakemi 
ve Turnuva 
Direktörü  

Baş Hakem: Sermet Dağlı  
Turnuva Direktörü: Murat Baş  
 
**Tüm anlaşmazlık konularında ve organizasyon ile ilgili konularda yukarıda belirtilen isimlerle 
iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 
 

 


