
TÜRKİYE  BİLARDO  FEDERASYONU 

ÜÇ  BANT  DİSİPLİNİ 

FERDİ  ŞAMPİYONALAR  TALİMATI 

 

 

 MADDE – 1  

 AMAÇ  :  Ferdi yada kulüp lisanslı sporcularımızın müsabaka performansının 
artmasını imkan yaratmak , bilardo sporunun gelişmesine ve yayılmasına olanak 

sağlamak , Ülkemizi ferdi ve takım lar için uluslar arası yarışmalarda temsil edecek 
olan Milli sporcuları tespit etmek bu talimatın başlıca amacıdır. 
 

 MADDE – 2  
KAPSAM  : Bu  talimat, ferdi müsabakalarda yaşanacak sporcu , idareci , antrenör ve 

hakem ilişkileri ile  uygulanacak olan kuralları  kapsar. 
 

 MADDE – 3  
DAYANAK  :  Bu talimat , Bilardo Federasyonunun I. Olağan Genel Kurulu sonunda 
Resmi Gazetede yayınlanan Ana Statüsü , 17. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
     

MADDE – 4 
ĠÇERĠK 

 Bu Talimatta bahsi geçen ;  

 G.S.G.M.  :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü , 
 T.B.F.   :  Türkiye Bilardo Federasyonunu , 

 G.S.Ġ.M.  :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü , 
 U.M.B.  :  Dünya Bilardo Birliğini , 
   

MADDE – 5 
LĠSANS : Ferdi Şampiyonalara katılmak isteyen kulüp lisanslı yada ferdi lisanslı 

sporcuların  vizesi yapılmış lisansa sahip olmaları zorunludur. Müsabakaların yapılacağı 
tarihte lisanssız yada vizesi yapılmamış lisans ile katılamayacaklardır. 
 

MADDE – 6  
ĠL  BĠRĠNCĠLĠKLERĠ 

- İl Birincilikleri her yıl Aralık ve ocak ( 20 ocak son ) ayları içinde yapılacaktır. İl 
Birincilikleri sonuçları her yıl 20 ocak 2007 tarihine kadar TBF’na gönderilmiş 
olacaktır. 

- Katılımın açık olduğu İl Birincilikleri yarışmalarında ; 4’erli guruplar ve her guruptan 
2 sporcunun bir üst tura terfi etmesi , terfi eden sporcuların tekrar 4’erli guruplara 

yerleştirilmesi ile uygulama yapılacak ve daha önce uygulanan İl Birincilikleri 
Yönetmeliğine aynen bağlı kalınacaktır. 

- İl birinciliklerinde katılım sayısına bağlı olarak guruplar 5’erli olarak yapılabilecektir. 

Bu durumda bir üst tura yükselen sporcuların sıralaması yapılırken 5’li guruptan 
çıkan sporcuların gurup sonuncusu ile yapmış oldukları maçın sonuçları dikkate 

alınmayacaktır. 
- İl Birincilikleri müsabakaları son aşamasına kadar 2 galibiyet seti üzerinden 

oynanacaktır. 

- İl Birinciliklerine katılan tüm sporcuların performansları örnekte görülen çizelge ile 
federasyona gönderilecektir. Ġl Birincilikleri sonuçlarını federasyona çizelgede 

belirtilen Ģekilde göndermeyen il listeleri geçerli kabul edilmeyecektir. 



- İl Birinciliği müsabakalarının tamamında maçlar 2 galibiyet seti üzerinden 

oynatılacaktır. 
 
Derece   Adı ve Soyadı    Kulüp ve Bölgesi   T.Puan   T.Sayı   T.El Sayısı    Gn.Ort   Y. Seri Y. Ort.
 LisansNo 
 

 
 

 
 

 
MADDE – 7 

SĠSTEM  :  Büyükler Üç Bant Türkiye şampiyonalarının yıl içinde kaç etap olarak 
oynanacağına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. Etapların katılım sayıları ve 
usulleri ile teknik detayları şu şekilde olacaktır ; 

 
OPEN TURNUVALAR  : Katılımın açık olduğu bu yarışmalarda elde edilecek puanlar da 

sporcuların o yıl içindeki diğer etaplarda aldıkları puanlara ilave edilecek ve genel 
klasmanı etkileyecektir. 
 

1 – T.B.F. Her open katılımlı yarışmanın öncesinde  son müracaat tarihlerini 
açıklar. 

2–Katılım talebinde bulunan sporcuların tamamı ilk turdan itibaren 3’erli guruplarda 
yarışacaklardır. En iyi 16 sporcu ise bir tur bekledikten sonra turnuvaya dahil olacaktır.           
3 – Her açık turnuva öncesi , katılım ücreti , ödül ve harcırah konularında federasyon 

Müsabaka Talimatı ile bilgi verecektir.Katılım ücreti alınacaksa , Tüm lisanslı sporcular 
son başvuru tarihinden evvel  Federasyonun banka hesabına katılım ücretini….YTL. 

olarak yatıracaklardır. T.B.F.  – GARANTİ BANKASI – ANAFARTALAR ŞB. :  711 - 
6299579 
Katılım ücretleri yatırılırken sporcuların isimlerinin belirtilmesi zorunludur. Katılım 

ücretleri her turnuva öncesi TBF tarafından site yolu ile ilan edilecektir.  
4 – Federasyonun ilan ettiği turnuva tarihinden belirlenen gün öncesine kadar katılım 

ücretini yatırarak başvuruda bulunan sporcular o turnuvaya katılacaktır. Fazla talep 
olması halinde il birinciliklerine ve federasyon turnuvalarına katılan sporculara öncelik 
verilecektir. 

  5 – Açık turnuvalara da katılmak için lisans zorunludur.  
6 – Açık turnuvalarda da sporcuların guruplara yerleşimi performanslar dikkate alınarak 

yapılacaktır.                                                                                                              
7 – Tüm 3’ lü gurup maçları tek devreli ve 2 galibiyet seti üzerinden oynanacaktır.  
  

8 – Gurup müsabakaları sonunda başarılı olan 32 sporcu kriterlere göre sıralanacak ve 
3 galibiyet seti üzerinden , Merdiven sistemi ve kura ile eşleşilecek ve  etap 

sonuçlanacaktır. 
9 – Açık turnuvalarda dereceye giren sporculara şu şekilde etap puanı verilecektir ;  1. 
: 80 P.  – 2. :  54  P.  – 3. , 4. : 38 P.  – 5. , 8. :  26 P.  – 9. ,16. : 18  P.  – 17. , 32. :  

8 P. – 33 , 96  :  4 P. İlk 96 sporcudan aşağıdakilere ise ; 2  
 

KAPALI  TURNUVALAR - 1  :  Müsabakalar 250 sporcu katılımı ile 
gerçekleşecektir.Bu katılımın 234’ü İl Birincilikleri sonuçları dikkate alınarak ,TBF 

tarafından  illere verilen kontenjanlarla oluşturulacaktır. Bir evvelki yılın en iyi 16 
sporcusu da il birinciliklerine katılmaksızın I.Etap yarışmalarına katılacaktır. ( 234 + 16 
)  



 - İl Biriciliklerinden gelen 234 sporcu Madde 8 de belirtilen kriterler dikkate 

alınarak 3’ erli 78 guruba “ Z “ Sistemi ile  dağılır. Z sistemi uygulaması UMB 
kurallarına göre yapılacaktır.( 1-156-157 ) 

 - Bu gurup müsabakaları tek devreli olarak ve 2 galibiyet seti üzerinden yapılır. 
 -Guruplarında birinci olan 78 sporcuya en iyi gurup ikincilerinden 2 sporcu ile bir 
önceki yılın 16 sporcusu ilave edilir ve 96 sporcu 3’ erli 32 guruba Madde 8 deki 

kriterler dikkate alınarak “ Z “ Sistemi ile yerleştirilir. Bir önceki yılın en iyi 16 sporcusu 
ile üst tura geçen 80 sporcunun ilk 16’sı guruplarda seri başı olacaktır. Bu 

müsabakalarda tek devreli ve 2 galibiyet seti üzerinden oynanacaktır. 
 -  Bir gurupta yer alan 3 sporcu da katılmamış ise gurup sayısı azalacağından , 
en iyi ikincilerden alınan sayı artacaktır.  

 -  Guruplardaki maçların sırası ;  2 – 3  /  1 – ilk maçın mağlubu  /  1 – ilk maçın 
galibi şeklindedir. 

 - Bir üst tura terfi eden 32 sporcu Madde 8’ deki kriterlere göre sıralanır ve 
eşleşmeler kura ile belirlenir ve Merdiven sistemi  ile etap sonuçlanır. İlk 32 sporcunun 
eşleşmesinde kura çekilirken ilk 16 sporcu merdivendeki yerlerine konur , diğer 16 

sporcu kura ile eşleştirilir. 
 - I. Etap müsabakaları sonunda derecelere şu şekilde puan verilecektir ; 1.  :  80 

P.  -  2. :  54  P.  -  3. , 4. : 38 P. 5. , 8. :  26  P.  -  9. , 16.  :  16  P.  -  17. , 32. :  8  
P.  -  33. , 96. :  4   P.  – 97. , 250.  :  2  P.  Diskalifiye olan veya maça çıkmayan 

sporcuya puan verilmeyecektir. 
  
KAPALI TURNUVALAR – 2  FĠNAL  TURNUVASI : Yıl içinde yapılan etapların 

sayısına da bağlı olarak Final turnuvası  64 sporcu katılımı ile yapılır.  
- Final turnuvasına katılacak sporcular , yıl içindeki diğer puanlı turnuvalardan 

topladıkları puan ve performansları dikkate alınarak belirlenir.                                         
                                                                                                      - Gurup 
müsabakaları tek devreli ve 2 galibiyet seti üzerinden oynanacaktır. 

- İlk 32 sporcunun müsabakaları ise 3 galibiyet seti üzerinden oynanacaktır. 
- Bu etap sonunda derecelere şu şekilde etap puanları verilecektir. ; 1. : 80 P.  – 2. : 

54 P.  – 3. , 4. :  38 P. -   5. , 8. : 26 P.  – 9. , 16. :  16 P.  – 17. , 32. :  8 P.  – 33. , 
64. :  4 P. 
 

MADDE – 8  
SIRALAMA  KRĠTERLERĠ  :  Türkiye şampiyonalarında , açık katılımlı turnuvalarda 

ve İl Birinciliklerinde aşağıda belirtilen sıralama kriterleri kullanılacaktır ; 
Puan – Set Averajı – Genel Ortalama –   En yüksek seri - Kura   
Sıralama yapılırken ; 

- Hükmen galibiyet alarak tur geçen veya turnuva sıralamasında yer alacak olan 
sporcular , aynı puanlı ve aynı set averajlı ancak müsabaka yaparak verileri belli 

olan sporcuların altına yazılır. 
- Gurup müsabakalarında bir maçını yaptıktan sonra diğer maç/maçlarına mazeretsiz 

çıkmayan sporcular , gurupta adaletsizliğe yol açtıkları için o yıl içindeki 

yarışmalara alınmazlar.  
  

  MADDE - 9 

YarıĢmaların ertelenmesi ve yerinin değiĢtirilmesi : 

1) Bilardo yarışmaları belirtilen yerde, duyurulan gün ve saatte başlatılır.  

a)Bir yarışma ancak zorunlu nedenlerle ertelenebilir. Bu konuda karar alma 
yetkisi Federasyon yarışmalarında, yarışmaya otuz gün kalıncaya kadar Yönetim 

Kuruluna, otuz günden daha az zaman kalmışsa Teknik Kurulun istemi, Başkanın 
onayı ile, il yarışmalarında il temsilciliğine, yarışma sırasında ise Teknik Kurula 



aittir. Yeni program, Federasyon yarışmalarında Teknik Kurul, il yarışmalarında il 

temsilciliği tarafından saptanır. 

b)Kulüpler ve sporcular aralarında anlaşarak yarışmanın ertelenmesine 
karar veremezler.  

c)Ertelenen yarışmalara, ancak erteleme tarihinde oynama hakkı bulunan 

sporcular/kulüpler katılabilirler.  

d)Erteleme tarihinde oynama hakkı bulunan Sporcular sonradan ceza almış 
ve cezasının infazı erteleme yarışmasının tarihine rastlıyorsa, Disiplin Talimatına 

göre işlem yapılır.  

 

MADDE - 10 

HÜKMEN  YENĠLGĠ 

1) Aşağıdaki durumlarda iki sporcu arasındaki bir maç hükmen kaybedilmiş 
sayılır.: 

a) Yarışma için duyurulan başlangıç saatinden sonra 15 dakika içinde 

sahaya çıkmamak. 15 dakikalık bekleme süresi içinde gelenler antrenman hakkını 
kaybeder. 

b) Yarışma saatinden önce lisansını hakeme vermemek, 

c) UMB Kurallarına uygun olarak hakemden hükmen yenilgi cezası almak, 

d) Cezalı olduğu süre içinde yarışmaya çıkmak,  

e) Geçersiz, vizesiz, sahte veya tahrifatlı lisansla yarışmaya çıkmak, 

f Yarışma sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak (bu durumda iki 

sporcu da hükmen yenik sayılır ve diskalifiye edilir.) 

 

MADDE – 11 

MĠLLĠ  TAKIM  KAMPLARI  : Tüm branşlarda ve uluslar arası faaliyetlerdeki 
başarı oranını arttırmak amacı ile kamp çalışmaları yapılacak ve eğitim 

seminerleri düzenlenecektir. Milli Takımlar Direktörü nezaretinde 
gerçekleştirilecek olan Milli Takım kamplarında pratik çalışmanın yanı sıra 

motivasyon artırımı için psikolog desteği de verilecektir. 

- Yurt içi ve Uluslar arası turnuvaların takvimleri ile çakışmayacak şekilde 
planlanan kamp ve seminerlere iştirak zorunludur. 

- Kampa veya seminere katılamayacağını yazılı olarak ve sadece sağlık nedeni 

ve doktor raporu ile bildiren sporcuların milli takımda yer alıp alamayacağına 
Teknik Direktör karar verecektir. 

- Mazeret dilekçesi dahi vermeden çalışmalara katılmayan sporcular Milli Takım 

şanslarını kaybedeceklerdir.   

 

MADDE – 12 
EKSĠK  SPORCU 

1– Katılamayacağını bildirmeyen sporcular o yıl içinde başka bir ferdi yarışmaya 
katılamayacaklardır. 

2–Gurupta eksik sporcu olması halinde ; Katılamayan sporcuların yerine yedek sporcu 
oynatılmayacaktır.Bu karar farklı uygulamalara yol açmamak için alınmıştır. Üçlü 
guruplarda diğer 2 sporcu birbirleri ile 2 defa karşılaşacaktır. 

3–Guruplarda eksik sporcu bulunması halinde ; hükmen galip olan sporcu 2 galibiyet 
puanı ve 2 – 0 ‘lık set averajı elde edecek , oynadığı maçın ortalaması ise sıralama için 

geçerli olacaktır. Eğer gurupta sadece tek bir sporcu varsa ; 4 puan ve + 4 set averajı 



ile terfi eder ve bu puan ve averajla terfi eden sporcuların en sonuna yazılarak 

sıralanır. 
    

MADDE – 13 
KIYAFET  : Sporcu kıyafetleri ; siyah pantolon – siyah ayakkabı – siyah çorap –beyaz 
uzun kollu gömlek -  rengi sporcu tarafından belirlenecek yelek ve papyon şeklinde 

olacaktır.Kulüp lisanslı sporcular ferdi yarışmalarda kulüp renklerine sadece 
yeleklerinde yer verebilecektir.  

 
MADDE – 14  
REKLAM  : Sporcular , Yelek üzerine ve sadece iki göğüs kısmında ve gömleklerin 

kollarında ve omuza yakın bölgelerde , U.M.B. Kurallarına uyarak ( max. 80 cm2 ) 
reklam taşıyabilirler. 

 
MADDE – 15  
KURALLAR  : Üç Bant Ferdi Türkiye Şampiyonalarında , U.M.B.  Kuralları geçerlidir. 

 
MADDE – 16  

CEZA  :  TBF tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen tüm yarışmalarda , 
spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı hareket edenler ile ceza gerektiren uygunsuz 

davranışlarda bulunan sporcular , hakemler ve idareciler hakkında disiplin kurulu 
tarafından tutulan rapor ile ve TBF , Disiplin Statüsü esasları dahilinde ceza verilir. 

 

 
 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM 
DĠĞER  HÜKÜMLER 

 
   
   

MADDE – 17 
ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER  : Ülkemizi yurt dışında temsil edecek olan sporcuların 

tespit , görevlendirme ve katılımları ile başarılı sporcuların ödüllendirilmesi işlemleri 
konusunda federasyon tek yetkilidir. 
Uluslar arası yarışmalara kendi imkanları ile katılmak isteyen sporcular federasyondan 

izin almak zorundadır. Kulüp veya ferdi lisanslı Hiçbir sporcu federasyonun bilgisi ve 
onayı dışında yurt dışı turnuvalara katılamaz. Bilgi vermeden ve onay almadan 

katılanlar ceza kuruluna sevk edilir.    
 
  MADDE – 18 

YETKĠ  VE  SORUMLULUK : Tüm disiplinlerde ferdi yarışmalar düzenleme yetkisi tüm 
yurt genelinde sadece Türkiye Bilardo Federasyonuna aittir. Hiçbir kişi veya kuruluş , 

dernek veya tüzel kişilik , Bilardo Federasyonundan izin almadan turnuva veya yarışma 
içerikli organizasyon düzenleyemez. 
Federasyondan habersiz , izin almadan düzenlenmesi planlanan turnuvalar ile ilgili iptal 

, nakdi ceza , resmi yarışmalardan men veya ceza kuruluna sevk işlemlerini yapmak 
sadece federasyona aittir. 

 
MADDE – 19  



YÜRÜRLÜK  VE  ĠLGA  :Bu Talimat , Ferdi   Şampiyonalar için geçerli tek talimattır. 

Bu talimat yayınlandığı tarihten önceki tüm uygulamaları yok eder. Bu Talimatta 
değişiklik yapma yetkisi sadece T.B.F.’na aittir 

         
 

 

                                 GENÇLER   TÜRKİYE  ŞAMPİYONALARI 

          POOL – SNOOKER - ÜÇ  BANT   

 

  1 – Gençler  Türkiye Şampiyonaları yıl içinde açık katılımlı 2 Etap olarak oynanacaktır. 
  2 – Bu yarışmalara katılabilmek için ; o yıl için geçerli lisansa sahip olunması ve 

Birinci etap müsabakalarının yapılacağı tarihte 21 yaşından gün alınmamış olunması 
şarttır. 
  3 – Gençler Türkiye şampiyonaları , Büyükler 3 Bant turnuvalarının yapılacağı 

tarihlerde oynanacaktır. 
  4 – Gençler kategorisinde yarışacak sporcular katılım ücreti vermeyecektir.   

  5 -  Son katılım tarihinde ki başvuru sayısı dikkate alınarak guruplar 3’erli veya 
4’erli olarak planlanacaktır. 
  6 – Tüm müsabakalar 2 galibiyet seti üzerinden oynanacaktır. 

  7 – Guruplarda ve guruplardan terfi eden sporcuların sıralaması yapılırken , 
Büyükler kategorisin deki uygulamanın aynısı uygulanacaktır. 

  8 – Gurup müsabakaları sonunda , eleme turları Merdiven sistemi ile 
oynanacaktır.  
  9 – Birinci etapta elde edilen performanslar dikkate alınarak II. Etapta gurup 

başları belirlenecektir. 
10 - Guruplardan terfi eden sporcuların sıralaması yapılırken ; Hükmen galibiyet 

ile puan kazanan sporcular aynı puanlı sporcuların son sırasına yazılır. 
11–Lisanslar her yıl 01 ocak – 31 aralık tarihleri arasında geçerlidir. Lisansı 

olmayan veya vizesi eksik lisans ile müsabakalara katılmak mümkün değildir. 
12– Müsabakalarda UMB oyun kuralları uygulanacaktır. 
13 – Bu talimatta yer almayan konularla ilgili olarak TBF değişiklik yapma 

yetkisine sahiptir. 
                              BAYANLAR TÜRKĠYE  ġAMPĠYONALARI 

 
1 - Federasyonumuzun yıllık Faaliyet Programlarına göre Bayanlar 3 Bant ve Pool 
yarışmaları 2 Etap olarak planlanmıştır. Büyükler Türkiye  Şampiyonalarının 

yapıldığı tarihlerde Bayanlar yarışmaları yapılacaktır.                                              
2– Lisanslar her yıl belirlenen tarihleri arasında geçerlidir Lisansı olmayan veya 

vizesi eksik lisans ile müsabakalara katılmak mümkün değildir. 
3 – Müsabakalarda UMB ve WPA oyun kuralları uygulanacaktır. 
4 – Bu talimatta yer almayan konularla ilgili olarak TBF değişiklik yapma 

yetkisine sahiptir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE  BİLARDO  FEDERASYONU 

POOL  8 TOP – 9 TOP – 14 + 1 



FERDİ  ŞAMPİYONALAR  STATÜSÜ 

 

 

  BİRİNCİ  BÖLÜM 

GENEL  HÜKÜMLER 

 

MADDE – 1 

AMAÇ  :  :  Ferdi yada kulüp lisanslı sporcularımızın müsabaka performansının artmasını imkan 

yaratmak , bilardo sporunun gelişmesine ve yayılmasına olanak sağlamak , Ülkemizi ferdi uluslar 

arası yarışmalarda temsil edecek olan Milli sporcuları tespit etmek bu statünün başlıca amacıdır. 

MADDE – 2  

KAPSAM  :  Bu  statü, ferdi müsabakalarda yaşanacak sporcu , idareci , antrenör ve hakem ilişkileri 

ile  uygulanacak olan kuralları ve talimatları kapsar. 

MADDE – 3  

DAYANAK : Bu statü , Bilardo Federasyonunun I. Olağan Genel Kurulu sonunda Resmi Gazetede 

yayınlanan Ana Statüsü , 17. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE – 4  

İÇERİK 

 Bu Yönetmelikte bahsi geçen ;  

 G.S.G.M.  :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü , 

 T.B.F.   :  Türkiye Bilardo Federasyonunu , 

 G.S.İ.M.  :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü , 

 EPBF   :  Avrupa Pool  Bilardo Federasyonu 

 WPA   :  Dünya Pool  Birliği 

 

   

       İKİNCİ  BÖLÜM 

                    TEKNİK  HÜKÜMLER 

MADDE – 5 

LİSANS : Ferdi Şampiyonalara katılmak isteyen kulüp lisanslı yada ferdi lisanslı sporcuların her yıl 

için  vizesi yapılmış lisansa sahip olmaları zorunludur. Müsabakaların yapılacağı tarihte lisanssız 

yada vizesi yapılmamış lisans ile katılamayacaklardır. 

 

 

MADDE – 6  

SİSTEM  
1 – Open Grand Prıx olarak yapılacak olan bu yarışmalarda bir önceki yılın ferdi klasmanında yer 

alan sporculardan katılım sayısına bağlı olarak her turnuva için belirlenen ve müsabaka talimatı ile 

açıklananlar  , fix olarak katılacaklar ve seri başı sistemi uygulanacaktır. 

2 – Katılım sayısı, maksimum maç kapasitesi ( gün , masa sayısı ) ne bağlı olarak , “ ÇİFT ELEME 

“-  “ÇİFT ELEME + MERDİVEN “ – “ TEK ELEME “ – “ TEK ELEME + ÇİFT ELEME “ – “ 

GURUP “ sistemleri uygulanabilecektir. 

TBF bir yıl içinde open katılımlı turnuvalarda farklı sistemler uygulayabilecektir. Ancak katılım 

sayısı ön eleme turları oynatılmasını zorunlu kılabilir. 

3 – Türkiye şampiyonaları , 8 TOP – 9 TOP – 14 + 1 Disiplinlerinde yapılacaktır. Sporcuların tüm 

disiplinlere katılması zorunludur. 

4 – TBF , Open katılımlı turnuvaların etap sayısını her yıl için hazırladığı Faaliyet Programı ile 

belirtir. 

5 – Sporcuların bir önceki yıl veya bir önceki etaplarda ki performansları bir sonraki etap için baz 

alınacaktır. 

 



MADDE – 7  

KATILIM 

  1 – T.B.F. Her open katılımlı yarışmanın öncesinde max. Katılım sayısını ve son 

müracaat tarihlerini açıklar. 

2 – Son başvuru tarihinden evvel ve katılım ücretli ise sporcuların Federasyonun banka hesabına ….. 

YTL. Yatırmaları zorunludur. Turnuva katılım ücretleri her turnuva öncesi TBF tarafından ilan 

edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatlar geçersizdir. 

   

MADDE – 8 

PUANLAMA 

Open Grand Prıx olarak gerçekleşen  Ferdi Türkiye Şampiyonalarında , oynanacak etap sayısı da 

dikkate alınarak sporculara verilecek puanlar aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. 

1.  : 630  2. : 530   3. : 460    4. : 390  5.ve 6. : 370   7. ve 8. : 350  

        9.- 12. :  320 13. – 16. :  300  17. – 24. :  280  25. – 32. :  

260           33. – 48. :  220   

  49. – 64. :  200.  65. .ve sonrası :  160   Puan kazanacaktır.  

 

MADDE – 9  

CEZA  :  TBF tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen tüm yarışmalarda , spor ahlakına 

ve centilmenliğe aykırı hareket edenler ile ceza gerektiren uygunsuz davranışlarda bulunan sporcular 

, hakemler ve idareciler hakkında disiplin kurulu tarafından tutulan rapor ile ve TBF , Disiplin 

Statüsü esasları dahilinde ceza verilir. 

 

MADDE – 10  

EKSİK  SPORCU 

1 - Katılamayacağını yazılı olarak ve birinci etap öncesi T.B.F.’na bildiren sporcular mazeretleri 

geçerli kabul edilmesi halinde 2. etap’a katılım hakkını kaybetmez. 

2 – Katılamayan sporcuların yerine Teknik Kurul kararı doğrultusunda yedek sporcu alınır veya 

alınmaz.  

 

MADDE – 12  

II. ETAP 

  Open Grand Prıx olarak gerçekleşecek olan 2. etap ta ise ; 

1 – Birinci etap sonu sıralamasında ilk 16 içinde yer alan sporcular , bu etapta fix sporcu konumunda 

olacaktır. II.    Etapta oluşan katılım sayısı doğrultusunda , seri başı sistemi uygulanacaktır. 

2 – Diğer tüm maddeler birinci etapta ki gibi uygulanacaktır.  

 

 

  

MADDE – 13 

KIYAFET 

Sporcu kıyafetleri ; siyah pantolon – siyah ayakkabı – siyah çorap – rengi sporcu tarafından 

belirlenecek uzun yada kısa kollu polo yaka T- Shirt  olacaktır. 

 

 

MADDE – 14  

REKLAM : Sporcular , Yelek üzerine ve sadece iki göğüs kısmında ve gömleklerin kollarında ve 

omuza yakın bölgelerde , WPA. Kurallarına uyarak ( max. 60 cm2 ) reklam taşıyabilirler. 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM 

DİĞER  HÜKÜMLER 

 

 

 

MADDE – 15  

KURALLAR 

  Pool  Ferdi Türkiye Şampiyonalarında , WPA  Kuralları geçerlidir. 

 

MADDE – 16  

YÜRÜRLÜK  VE  İLGA 

Bu Statü , Ferdi Pool  Şampiyonaları için geçerli tek Statüdür. Bu Statü yayınlandığı tarihten önceki 

tüm uygulamaları yok eder. 

  Bu Statü de değişiklik yapma yetkisi sadece T.B.F.’na aittir. 

 

 

   

            

   

 


