
 

 

KUZEY KIBRIS ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
UNIVERSITY SPORTS FEDERATION OF NORTHERN CYPRUS 

Tel: 0533 862 3511 
Mail: info@ncusf.com 
Web: www.ncusf.com 

 

 

28/10/2022 

 

 

Sayı: 0012-2022-2023 

 

 

Spor Müdürleri ve SKSD Başkanları’na; 

 

 

Konu: 21. Üniversite Spor Oyunları- Bilardo hk.   

 

 

 

21. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilecek olan Bilardo müsabakaları 27 Aralık 2022 Salı günü 

gerçekleştirilecektir. 

 

Lisans işlemlerinin online lisans sisteminden en geç 20 Aralık 2022 Salı gününe kadar tamamlanması rica 

olunur.  

Takım Kadrolarının en geç 20 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimine kadar info@ncusf.com veya 

kktcusf@hotmail.com adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 

Müsabaka Yer   : Lefkoşa, KKTC Bilardo Federasyonu  

Teknik Toplantı Saati  : 10:00 

 

KATILAN TAKIMLAR : ALÜ-ONBESKKÜ (Kadın) 

       ALÜ-ARUCAD-AÖA-DAÜ-GAÜ-UKÜ-LAÜ-YDÜ(Erkek) 
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Kurallar 

1. En geç Saat 10.20’de takım sporcu listeleri müsabaka hakemine tebliğ edilecek ve Hakemin takımları 

bilgilendirmesinden sonra müsabakalar başlayacaktır. 

2.  Müsabaka başlangıç saatinde hazır olmayan sporcu veya sporcular 15 dk. beklenir, eğer hazır olmazlarsa 

diskalifiye edilecek ve geriye kalan diğer müsabakalarda da yarışamayacaktır. Bu durumda eksik kalan 

takım müsabakalara, diğer oyuncuları ile devam edecektir.  

3. Oyun disiplini 8 top (Amerikan) olarak oynanacaktır. 

4. Sporcular, müsabakalara, siyah kumaş pantolon, siyah ayakkabı, beyaz gömlek veya üniversitesini 

temsil eden T-Shirt (Takım halinde) katılabilecektir. 
5. Takımlar (4+2) sporcudan oluşacaktır. 

6. 4 ayrı Grup’ta oynanacak olan müsabakalarda, her takımdan 1 sporcu olmak koşuluyla diğer takımların 

sporcuları ile döner tur şeklinde yarışacaktır. 

7. Her maçta 5 oyun alan sporcu galip sayılacak ve 1 puan alacaktır. Grup maçları sonunda alınan puanlara 

göre grup sıralaması yapılacaktır. Grup müsabakaları sonunda aynı puana sahip olan sporcuların 

yerlerinin belirlenmesi, kendi aralarında yaptıkları müsabakanın neticesine göre belirlenecektir. 2’den 

fazla sporcunun aynı puanda olması halinde, kendi aralarında yaptıkları müsabakaların neticesine göre 

sıralama belirlenecektir, eğer burada da netice alınamıyorsa, grup içerisindeki genel averaja göre netice 

belirlenecektir. 

8. (Grupta 5 sporcunun olması halinde) 

 Grup birincisi gelen sporcu puanı: 5 

 Grup ikincisi gelen sporcu puanı: 4 

 Grup üçüncüsü gelen sporcu puanı: 3 

 Grup dördüncüsü gelen sporcu puanı: 2 

 Grup beşincisi gelen sporcu puanı: 1 olarak hesaplanacaktır. 

 Gruplarda alınan puanlar toplanıp takım puanını oluşturarak takımların sıralaması belirlenecektir. 

 Takımların puan eşitliğinde de aynı şekilde, yukarıda belirtildiği şekilde değerlendirme yapılır.      

9. Gerekli olması durumunda KKÜSF Temsilcisi veya KKTC Bilardo Federasyonu Temsilcisi müsabaka 

sisteminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
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