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Program Özellikleri  

3BantBoard programın Ana Ekranındaki seçeneklerde, Kumandanın YÖN TUŞLARI ile rahatlıkla 

gezilebilir, istenilen seçenek OKEY tuşu ile seçilebilir. 

 

Kurulum aşamasında gerekli tüm ayarlar tarafımızca yapılmış olup, 3bant bilardo müsabakasında en 

çok kullanılan seçenekler varsayılan olarak seçilmiştir.  İhtiyaç olmadıkça herhangi bir ayar değişikliği 

yapmanıza gerek yoktur. 

 

 

 

 

Isınma Süresi Takibi 

Sporcuların müsabaka öncesi ısınma süreleri ayarlanabilir. Varsayılan 5 dakikadır. 
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Mola Süresi Takibi 

Sporcuların maç arası mola süreleri ayarlanabilir. Varsayılan 5 dakikadır. Turnuvada, müsabakanın 

durumuna göre, ISTAKA ve SAYI SINIRI ile otomatik olarak ekrana gelir. 

 

 

 

TİMER Kullanım Ayarı 

Atış Süresi Takibi, MANUEL veya kumandadan herhangi bir tuş beklemeden, sırası gelen sporcu 

belirlendiği anda OTOMATİK olarak devreye alınabilir.  (Atış Süresi Takibi “Otomatik/Manuel”) 

 

TİMER Süre Ayarı 

Sporcuların Atış Süresi ayarlanabilir.  Varsayılan 40 saniyedir. 

 

Sporcuların Yerleri Takibi  

Müsabakada, başlangıç sırasına ve sporcuların oturma düzenine göre yerleri ayarlanabilir. 

 

Topların Yerleri Takibi  

Müsabakada, başlangıç sırasına ve sporcuların oturma düzenine göre topların yerleri ayarlanabilir. 
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Başlangıç Topu Takibi  

Program ayarları üzerinden yapılan bu ayar ile, yeni başlayacak maçlarda, müsabakaya ilk hangi top ile 

başlanacağı belirlenir.  Varsayılan “BEYAZ” dır.  

 

Sporcu İsimleri Girişi 

- Ekran Klavyesi ile, 

- Sporcu Kodu ile,   

(Cihaz internete bağlı ise; http://3bant.com üzerinden sorgulama yapılarak,  sporcu isimleri ve 

fotoğrafları otomatik olarak getirilebilir.) 

 

 

 

Skor Takibi  

Müsabakaların tümünde; 

o Ortalama 

o En Yüksek Seri 1 

o En Yüksek Seri 2 

o Istaka takipleri yapılır. 

 

Geri Alma/ Düzeltme Takibi  

Son girilen skoru geri alma ve düzelme işlemi yapılabilir.  

Ayrıca Ana Ekranda bulunan “Istaka / Sayı Düzeltme”  Seçeneği ile açılan ekranda, islenilen Skor ve 

Istaka düzeltmeleri yapılabilir. 

http://www.3bant.com/
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Maç Detayı Takibi  

Her iki sporcunun da her ıstakadaki skor bilgileri satır satır saklanır.  

Aldığı sayılar gruplanarak raporlanır,  

o “EN YÜKSEK SAYI” Takibi ve  

o Kaç Istaka “BOŞ” attığının takibi yapılabilir. 

 

 

 

Antrenman Takibi  

Cihaz internete bağlı ilse, müsabaka bitiminde;  müsabaka sonucu seçilen sporcu kodları üzerinden   

http://3bant.com a gönderilerek, antrenman kaydı olarak saklanır.  

Örnek Sporcu Sayfası:  

http://3bant.com/Sporcular/SporcuSayfasi/28?tipi=5 
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CANLI SKOR Takibi  

http://3bant.com üzerinde düzenlenen turnuvalar için kullanılır. Maçın her ıstaka sonucu otomatik 

olarak http://3bant.com a gönderilerek, skorun canlı olarak takibi sağlanır. 

 

http://3bant.com/CanliSkor/ 

 

 

Maç Listesi Takibi  

http://3bant.com üzerinde düzenlenen turnuvalar için kullanılır. “OYNANACAK MAÇ LİSTESİ” seçeneği 

tüm maç listesine erişilir. 

Listeden seçilen maç tüm ayarları ile,  

 Sporcunun Kullanabileceği TimeOut Hakkı,  

 Istaka Sınırı, 

 Sayı Sınırı, 

 HANDİKAP, 

 Çekilecek Sayı, 

 Sporcu Adları ve Resimleri 

Otomatik olarak gelir. 

 

Müsabaka bitiminde, müsabaka sonucu Turnuva Düzenleme Programı ile otomatik olarak skorborttan 

alınabilir. 

 

http://www.3bant.com/
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Turnuva Düzenleme Programı 

 

  

 

Hafıza Takibi  

Elektrik kesintisi durumunda, müsabaka ayarları ve skorlar son hali ile saklanır. Kesintinin giderilmesi 

durumunda müsabaka kaldığı yerden devam eder. 

  

http://www.3bant.com/

