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caroTT ne işe Yarar? : 

 caroTT,  Bilardo salonlarında düzenlenen özel turnuvaların takibi, turnuvaların 

düzenlenmesi, antrenman sonuçlarının takibini yapar. 

  

 caroTT ile turnuva düzenlemek ve maç sonuçlarını internette yayımlamak çok 

kolay. Programda yapmış olduğunuz her işlem http://3bant.com adresimizde 

anında yayımlanır. 

  

 Böylelikle turnuvaların düzeni, ciddiyeti ve özeni artar, sporcuların 

performanslarını artırıcı ortam hazırlar. 
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caroTT ile düzenlenen Turnuvalarda neler takip edilir? : 

 caroTT ile turnuvalar,  
 Yakında Düzenlenecek Turnuvalar, 
 Devam Eden Turnuvalar, 
 Tamamlanan Turnuvalar, 

 olmak üzere 3 ayrı şekilde takip edilir. 

 
 caroTT ile düzenleyeceğiniz turnuvaya başvurular online internet üzerinden 

http://3bant.com adresimizden yapılabilir. 
 

 caroTT ile diğer salonlarda düzenlenen turnuvaları da ekrandan takip 

edebilirsiniz,  
 Diğer Salonlarda Düzenlenen Turnuvalar 
 İl dışında Diğer salonlarda Düzenlenen Turnuvalar 

 
 caroTT ile salonunuzda yapılan antrenman amaçlı maçları, sporcuların isteği 

üzerine takip edebilirsiniz. Antrenman türlerine göre sporcu performansı 

çıkartılabilir. 
 

  caroTT, programda 2018 yılında yapılan ülke genelindeki il seçmelerine 

katılmış sporcu isimleri, katıldıkları il adları ile birlikte sisteme aktarılmış olup 

sporcu kartları açılmıştır.  
 

 Sporcu bilgileri tek bir havuzdan takip edilmektedir. (Ülke geneli turnuvaların 

düzenlenmesinde büyük kolaylık sağlar.) Sporcu kartları, kişisel bilgi 

içermemektedir. Sporculara ait kişisel bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. 
 

 caroTT ile salonunuzda daha önce düzenlenen turnuvaların da sonuçlarını 

girebilirsiniz. (Tamamlanan Geçmiş Turnuvaların girişi de yapılabilir.) 
 

 Türkiye Bilardo Federasyonu’nun yayımlamış olduğu Dinamik Klasman 

Özetleri programa aktarılarak, sporcuların TBF-DGK sıra takibi de yapılır. 

 

 caroTT ile salonunuzda daha önce düzenleyeceğiniz turnuvalara Sponsor 

tanımlaması yapabilirsiniz. Turnuva sponsorlarının tanımını yaparak, logolarının 

http://3bant.com adresimizde yayımlanmasını sağlayabilirsiniz. Turnuvalarınıza 

sponsor bulmakta kolaylık sağlamış olur. 
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caroTT  ile Düzenlenen Turnuvaların Teknik Özellikleri: 

Turnuva; 

 Turnuva başvuruları, online internet üzerinden http://3bant.com adresimizden 

yapılabilir. 

  

 Turnuvalar,  

 Yakında 

 Devam Eden 

 Tamamlanan olmak üzere 3 ayrı durumda takip edilir. 

 Turnuvaların, Branşlarına göre takibi, 

 3bant – Karambol  

 Turnuvaların, Kategorilerine göre takibi, 

 Büyükler, Gençler, Bayanlar 

 Turnuva Katılım Ücreti Takibi, 

  

 Turnuva Kapsam Türüne göre takibi, 

 Yerel 

 Bölgesel 

 Ülke Geneli 

 Uluslararası 

Not: Bu takip ile sporcu isimleri program genelinde il-ülke bilgileri ile birlikte 

görünecektir. 

 Turnuva Türüne göre takibi  

 Resmi 

 Özel 

  

 Handikaplı turnuva takibi, 

Not: Bu takip ile sporcu isimleri program genelinde HANDİKAP bilgileri ile 

birlikte görünecektir. 

 

 Turnuvaya Başlangıç sıralama tipleri 

 Kura ile 

 Geçmiş bir turnuvaya göre 

 TBF-Dinamik Klasmana göre 

 Turnuvanın turlarını oluşturmak için daha önceden tanımlı şablonlar 

kullanılabilir, 

 

 Turnuva koşullarını Talimat olarak yayımlayabilirsiniz 
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Turlar; 

 Düzenlenecek Turnuva kaydı açılırken yapılacak öncelikli tanımlardan bir tanesi 

de Turların tanımlanmasıdır. 

 

 Turlar, şekillerine göre 

 Eleme, 

 3 lü Grup, 

 4 lü Grup, 

 Lig (Tek devreli) 

 Dal Usulü (Eleme) (8-16-32-64-128-256)  

Oluşturulur. 

 

 Her turda çekilecek Hedef Sayı takibi, 

 Her turda yarışacak Sporcu Sayısı takibi, 

 

 Turlarda Fiks Sporcu takibi (Üst turlardan başlayacak sporcu takibi) 

 Her tur için şekline göre Tur Puanlama takibi yapılabilir. Genel Klasmanlar 

oluşturmak için kullanılır. 

 

Başvuru; 

 Turnuva başvuruları, online internet üzerinden http://3bant.com adresimizden 

yapılabilir. 

 Turnuvada belirtilen katılım sayısını aşan başvurular YEDEK olarak takip edilir, 

 İstenilen Sporcular SERİBAŞI olarak belirlenebilir. Seribaşı olarak belirlenen 

sporcular kendi aralarında kura ile gruplara atanır.  

 Başvuru esnasında sporcuların Mazeret Takibi yapılabilir. Başvurusundan 

vazgeçen sporcular mazeretleri ile birlikte kayıt altına alınabilir. 

 Sistemde Kaydı olmayan sporcu başvuru yapamaz. İlk olarak Sporcu Kartı 

açılması gerekmektedir. 

 

 Turnuvada belirtilen şartlara göre Katılım Listeleri oluşturulur.  

 Kura ile, 

 Geçmişteki seçili bir turnuvaya göre 

 TBF-Dinamik Genel Klasman a göre, 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  
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Katılım Listesi; 

 Turnuvaya katılan sporcuların listesidir. 

 Turnuvaya (Ön Kayıt) Başvuru yapılan sporculardan, turnuvada belirtilen 

şartlar doğrultusunda oluşturulan Kesin Kayıt listesidir. 

 

 Mazeret Takibi yapılabilir. Kesin Kayıttan vazgeçen sporcular mazeretleri ile 

birlikte kayıt altına alınabilir. 

 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  

 

 

Gruplar ve Eşleşmeler; 

 Katılım listesi oluşturulmuş sporculardan Z sistemi ile oluşturulur. 

 Turlarda belirtilen şartlara göre otomatik olarak Gruplar ve Maçlar 

oluşturulur. 

 İstenir ise, Turlarda belirtilen şartlara göre Boş olarak da Gruplar 

oluşturulabilir. 

 

 Sporcuların, grupları, grup maçları takibi yapılır. 

 

 Gruplarda Sporcu Değiştir ile gelmeyen sporcuların yerine yeni sporcu 

eklenebilir. 

 

 Gruplarda gelmeyen sporcular çıkartılabilir. BAY Takibi yapılabilir. 

 

 Gruplarda gelmeyen sporcu çıkartılarak; 3lü gruplarda kalan sporcuların 

birbirleri ile 2. Maçı yapması sağlanabilir. 

 Gruplardaki maçların Maç saatlerini takibi yapılabilir. 

 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  
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Fikstür / Maç Programı; 

 Gruplar ve Gruplardaki oyuncuların maç listesi oluştuktan sonra kullanılacak 

bölümdür. 

 Grup maçlarının Tarih-saat ve Masa No takibi yapılır. 

 

 Fikstür / Maç Programı oynanacak turlara göre takip edilir. 

 Maç Programı; 

 Turnuvada kullanılacak Masa Sayısı, 

 Seans Adeti, 

 Maç Saat Aralıkları, 

kriterleri ile otomatik olarak oluşturulur. 

 Maç programı, istenir ise elle giriş için; yalnızca turdaki maç listeleri 

listelenebilir. 

 İstenildiği takdirde, maç programı değişiklileri bu bölümden yapılır. 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  

 

 Maç Sonuçları Girişi; 

 Maç Sonuçlarının girildiği ve takip edildiği bölümdür. 

 Sonuç giriş ekranı, programın birçok bölümünden de açılabilir.  

 Sonuç Giriş Ekranında maçlar, 

 Hükmen Durumlarına göre (Hükmen Galip - Mağlup) 

 Çekilen Sayı 

 El Sayısı 

 EYS-1 (En Yüksek Seri 1) 

 EYS-2 (En Yüksek Seri 2) 

 EYS-ORT (En Yüksek Ortalama) 

 GEN-ORT (Genel Ortalama) 

 Maç Puanı 

 Penaltı 

alanları ile takip edilir. 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  
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Tur Sıralaması; 

 Maç sonuçları girildikçe otomatik olarak Sıralamalar oluşur. Takip edilebilir. 

 

 Turdaki tüm maç sonuçları girişi tamamlandıktan sonra, Gruplar ekranında; 

 Sonuçları KESİNLEŞTİR 

seçeneği ile tur tamamlanır. Sonuç girişine kapatılır.  

 Kesinleşmiş Tur Sıralaması otomatik olarak oluşur. 

 

 Kesinleşmiş Tur Sıralaması ekranında bir üst tura geçen sporcuların tespiti 

yapılır. 

 

 Üst tura geçen sporcuların tespiti için; 

o Kazananların TUR-GEN-ORT. (Kazananların Tur Genel Ortalaması) 

 

o Turnuva Handikaplı ise HAND.TUR-GEN-ORT. (Kazananların 

Handikaplı Tur Genel Ortalaması) 

 

o Turu HÜKMEN olarak maç oynamadan geçen sporcuların sıralamadaki 

yerlerinin tespiti, 

 Listenin Sonuna Eklensin 

 Kazananların Tur Genel Ortalaması ile Sıra Alsın 

 

o Üst Tura ALTTAN Alınacak Sporcu Sayısı, tur oluşturulurken 

belirtilen sporcu sayısı ile otomatik olarak hesaplanır. 

 

o Üst Tura ALTTAN Alınacak sporcuların sıralamadaki yerlerinin 

tespiti, 

 Listenin Sonuna Eklensin 

 Ortalamalarına Göre Sıra Alsın 

 Listenin Ortasına Yazılsın (Çift devreli eleme turu) 

 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  

 

 

 

 

mailto:info@3bant.com
http://www.3bant.com/


 

 

e-mail : info@3bant.com       web : http://www.3bant.com        tel  : +90 532 5211488      adres : İzmir/Turkiye 

 

Turnuva Sıralaması; 

 Turnuvadaki tüm turlar tamamlandıktan sonra kullanılacak bölümdür. 

 

 Turnuva Sıralaması, 

 Tüm Turların Sıralaması 

 Turnuva Sonucu Genel Sıralama 

olarak alınabilir. 

 Turnuva Sonucu Genel Sıralama bölümünden SONLANDIR seçeneği ile 

turnuva tamamlanır. 

 

 Turnuva Sonucu Genel Sıralama bölümünde sporcular, 

 Puan, 

 Elendiği Tur, 

 GEN-ORT (Genel Ortalama) 

 HAND.GEN-ORT (Genel Ortalama) 

 EYS-1 (En Yüksek Seri 1) 

 EYS-2 (En Yüksek Seri 2) 

 EYS-ORT (En Yüksek Ortalama) 

 Çekilen Sayı, 

 Handikap Sayısı, 

 El Sayısı, 

alanları ile takip edilir. 

 Turnuva Sonucu Genel Sıralama bölümünde sporcular, TBF Sıralama 

kriterlerine göre sıralanır. 

 

 Oluşturulan tüm listelerin; 

 Yazıcı, 

 Dosya (Excel- PDF - HTML) 

Şekillerinde çıktıları alınabilir.  
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3bant.com; 

 Turnuvanın tüm aşamaları takip edilir. 

 

 Turnuvaların İllere / Salonlara / Turnuvalara / Sporculara göre istatistikleri 

grafiklerle oluşturulur. 

 

 İllerin; 

 GEN-ORT (Genel Ortalamaları) 

 EYS-1 (En Yüksek Serileri) TOP 10 

 EY-ORT (En Yüksek Ortalama) TOP 10 

 Tamamlanan Turnuvaları 

 Salonları 

 Sporcuları  

 

 Salonların; 

 GEN-ORT (Genel Ortalamaları) 

 EYS-1 (En Yüksek Serileri) TOP 10 

 EY-ORT (En Yüksek Ortalama) TOP 10 

 Tamamlanan Turnuvaları  

 Sporcularının Turnuva Performans Grafikleri 

 Sporcularının Antrenman Performans Grafikleri 

takip edilir. 

 Sporcuların; 

 GEN-ORT (Genel Ortalamaları) 

 EYS-1 (En Yüksek Serileri) TOP 10 

 EY-ORT (En Yüksek Ortalama) TOP 10 

 Turnuva Performans Grafikleri 

 Antrenman Performans Grafikleri 

 Ve diğer performans Grafikleri 

 

takip edilir. 
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