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caroTT (carom Tournaments)    

Turnuva Takip ve Düzenleme Programı  

Versiyon 1.0    

copyright ® 2018  

&  

Skorboard Yönetimi  

copyright ® 2019  

  

  

  

Skorbord Yönetimi  

  

3bant antrenman maçlarının ve Survival maçlarının bilgisayardan 

girişlerini yapıp skorborda göndermek için kullanılan bölümdür. caroTT  
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Uygulaması Nasıl Yüklenir? http://3bant.com/indir/ adresinden 

indiriniz.  

  
  

  

İndirdiniz sıkıştırılmış dosyaya çift tıkladığınızda açılan penceredeki carott 

sarı klasör dosyasını bilgisayarda masaüstü de olabilir, herhangi bir yere 

çıkartınız.   

  

  

Sarı klasörü masaüstüne çıkarttıktan sonra, klasörün içindeki caroTT  

uygulamasını çalıştırdığınızda program açılacaktır. Herhangi bir 

kurulama gerek yoktur.  

 

  

http://3bant.com/indir/
http://3bant.com/indir/
http://3bant.com/indir/
http://3bant.com/indir/
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caroTT ne işe Yarar? :  

• caroTT ile turnuva düzenlemek ve maç sonuçlarını internette yayımlamak çok 
kolay. Programda yapmış olduğunuz her işlem http://3bant.com adresimizde 
anında yayımlanır.  
  

• caroTT, Skorbord Yönetimi  ile turnuva haricinde de 3bantBord ‘a Antrenman 
Maçı ve Survival Maç bilgilerini göndermeye yarar.  

 

•  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3bant.com/
http://3bant.com/
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TURNUVA Modülü 

 

 
 
Ana Menüden TURNUVALAR seçeneğine tıklanarak açılan bölümdür. Yeni Turnuva 
Düzenlemek ve Devam Eden Turnuvaları Yönetmek İçin kullanılır. 

 

 Yeni Turnuva Düzenleme, Turnuva Bilgilerini Değiştirme ve Silmek İçin 
kullanılır.  

 

  Turnuvada oynanacak turların düzenlendiği seçenektir.  

  Turnuvaya başvuru yapan sporcuların takibinin yapıldığı, bölümdür.  

  Başvurusu yapılan sporcuların, kura çekiminden sonra eşleşmelerinin 
netleştiği, KESİN KATILIM listesidir. Mazeret bildirerek sporcu kaydı turnuvadan 
çıkartılabilir. 

 

   Kura Çekiminden sonra oluşan Eşleşmeler/Gruplar ın oluşturulduğu bölümdür.  
Turnuva boyunca tüm işlemler bu bölümde yapılır. (Sporcu Değişiklikleri, Tur atlama 
işlemleri vs…)  

 

 Müsabaka sonuçlarının girildiği bölümdür.  
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TURNUVA NASIL DÜZENLENİR? 
1. İlk olarak Turnuva Düzenle Seçeneği ile turnuva genel bilgilerini girerek, 

turnuva kartı oluşturulur. 
o Turnuva Adı,  
o Turnuva Başlangıç Bitiş Tarihleri, 
o Kapsamı (Yerel/Bölgesel Ülke Geneli vs..) 
o Handikaplı olup olmadığı, 
o İlk Tur oynayacak Sporcuların KURA ile mi yoksa DGK ya göre 

sıralanacağı, 
o Turnuvadaki müsabakalarda BERABERLİK ve SON ATIŞ HAKKI nın olup 

olmadığı, 
o İnternetten Başvuru yapacak sporcular için, başvurunun BİTİŞ tarihleri, 
o AÇIKLAMALAR menüsünde ilse turnuva katılım, yer, kıyafet, geçerli 

kurallar, konaklama vs.. gibi açıklamalar düşülebilir.  
 

 
 

2. TURLAR : Turnuva kartı oluşturduktan sonra yapılması gereken ilk iş 
turnuvada oynanacak olan TURLARIN planlanıp belirlenmesidir. 
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 Yeni Seçeneği ile Turnuvanın başlangıcı 1. Turdan Final Maçına 
kadar tüm turlar tanımlanır. 

 

 
Turların tanımı yapılırken; 

 Tur Adı, Tur Şekli ,  
 Turda Çekilecek Hedef Sayı,  
 Katılan Sporcu Sayısı,  
 Istaka Sınırı, TimeOut Hakkı,  
 Fiks Bekleyen Sporcu Sayısı belirlenir. 

  

3. BAŞVURULAR (Ön Kayıt) :  Artık Turnuva Kartı oynanacak turlar ile birlikte 
tanımlanmış olup internette http://3bant.com adresimizde “YAKINDA 
BAŞLAYACAK TURNUVA” olarak yayımlanmaya başlamış ve sporcu 
başvurularına açık hale gelmiştir.Şimdi sırada, BAŞVURULAR (Ön Kayıt) 
bölümünden Turnuvaya Katılacak sporcuların yönetimi yer almaktadır. 
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 Yeni Bir Başvuru yapmak veya turnuvaya ön kayıt yaptıran bir 
sporcunun başvurusunu silmek için kullanılır.  
Yeni Seçeneği ile ekrana SPORCU LİSTESİ açılır. 
 

 
 

 Bu listede, sporcular İllerine göre listelenir. 
 Sporcunun isim yada soyisminin birkaç harfi girilerek listeden arama 

yapılabilir, 

  

 “Yeni Sporcu Ekle” butonu ile listede olmayan Sporcuların Sporcu 
kartları oluşturulabilir. (illerine göre ayrılmış yaklaşık 6500 sporcunun 
kaydı bulunmaktadır.)  

  

 Başvurusu yapılacak sporcu kaydı listeden bulunduktan sonra KAYDET 
butonuna basarak başvurusu tamamlanır ve başvuru ekranından çıkılır. 
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Not : Bir den fazla sporcu kaydı girilecek ise, Bu ekranın her başvuruda kapanmasını 
istemiyorsak, başvurusu yapılacak sporcu kaydının üstüne çift tıklayarak hızlı kayıt 
yöntemi de kullanılabilir. Kaydı yapılan sporcu listeden kalkacaktır. 

 

 Turda Belirtilen Sporcu Sayısı Kadar başvuru alınmalıdır. Eğer başvuru 
sayısı değişecek ise, TURLAR bölümünde planlanan  1.Tur a katılacak 
sporcu Sayısı değiştirilmelidir. 

 Turnuva HANDİKAPLI ise başvuru listesinde yer alan HANDİKAP 
sütununa direk olarak sporcuya verilecek AVANS yazılır. Yazılan Avans 
herhangi bir yere tıklandığında otomatik olarak kaydedilir. 

 1. Tur oynayacak Sporcuların Başvurusu tamamlandıktan sonra, menüde 

bulunan  seçeneği kura çekimi yapılarak, kesin KATILIM LİSTESİ 
oluşturulmuş olur.  

 

4. GRUPLAR/EŞLEŞMELER : Kura çekimi tamamlandıktan sonra sıra MAÇLARI 
ve EŞLEŞMELERİ/GRUPLARI yönetme işlemine geldi.  GRUPLAR/EŞLEŞMELER 
bölümüne girildiğinde ekrana aşağıdaki ekran açılır. 

 

 

 Açılan bu ekranda  butonu ile, Turlar bölümden planlanan tur 
koşullarına göre  Eşleşmeler/Gruplar belirlenmiş olur. Oynanacak Grup 
Maçları otomatik olarak oluşur.  

 

 
 

 Bu bölümde Oynanacak maçlar yönetilir.  
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  Seçili grubun detayını gösterir. Özellikle 3lü-4lü Grup veya Lig 
Turlarında Grubun detayını görmek için kullanılır. 

 

 Maç Programının yapıldığı bölümü açar. 

 

 Grubun üstünde sağ tuş ile “Grup Detay İşlemleri“ bölümden Sporcu 
Değiştirme Silme Yeni Sporcu Ekleme işlemleri yapılabilir. 

 

 

 
 

  “Grup Detay İşlemleri“ ile açılan aşağıdaki bölümde  grubun sporcuları 
ve maçları yönetilir. Sporcular değiştirilebilir, çıkartılabilir, yeni sporcu 
eklenebilir.  

 
 

 Gelmeyen sporcunun yerine eklenecek olan sporcu  butonu ile 
açılan katılım listesinden eklenir.  Eklenecek sporcunun ilk olarak 
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turnuva Ön Başvurusu yapılır, sonrasında da Katılım Listesine eklenmesi 
gerekir.  

Açılan Katılım Listesi, tüm sporcular turnuvada olduğu için boş 

olarak gelir,  seçeneği ile Başvuru Listesi Açılır. Menü de YENİ 
seçeneği ile eklenecek sporcunun ön başvurusu yapılır. Başvuru 
listesinde görünen sporcu kaydı Çift tıklanarak Katılım listesine 
atılır, burada da Çift tıklanarak Sporcu değişikliği tamamlanır. 

 

5.   Maç Programı Oluşturma 

 

  Özel turnuvalarda maç programı tek tek sporcuların müsaitlik durumuna göre 

yapıldığı için, manuel yapılır. Sadece Maçları getir seçeneği ile, turda oynanacak maçlar 

listelenir. 

 

 Seans Tarihi girilerek,   butonu ile üstünde bulunulan kayıda maç saati 

aktarılır. Tüm maçların saati belirlendikten sonra  butonu ile maç  programı 

kaydedilir. Kaydedildiği anda maç programı internette yayımlanış olur. 
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6. Maç Sonuç Girişi 

Turnuva ana ekranında bulunan  butonu ile açılır. Seçili turda oynanacak maç 

listesi ekrana gelir.   Seçeneği ile aşağıdaki sonuç giriş ekranı açılır. 

Her iki sporcunun maç sonuçları girilerek kaydedilir. 

 

 
 
Hükmen maç olması durumunda; 

 

 ilgili sporcunun Galip/Malup durumu belirtilir. Sonuçları boş 

bırakılarak kaydedilir. Aksi durumda Hükmen durumu belirtilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

  

                                                                

Bir Sonraki Tura Geçiş İşlemi :  

 
Gruplar/Eşleşmeler bölümünden yapılmaktadır. 

Oynan Tur Seçili iken; menüde bulunan   butonu ile  tüm maçların, oynanıp 

oynamadığının kontrolü yapılır. Bu Kontrol ile de gruplardaki sporcuların, grup 

içindeki sıralaması belirlenmiş olur. Tüm gruplarda Durumu sütununda  

“Tamamladı” yazısı yazacaktır. 

 

 
 

Sonuçlar Kesinleştirildikten sonra   butonu ile aşağıdaki  Sonuç Sıralama 

listesi açılır. 

 

 
 
Açılan bu ekranda; 
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 Gruplarda dereceleri, PUAN (MP) ,GENEL ORTALAMA, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN 

YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, Sporcu İsim Alfabe Sırası 

 Eğer turnuva HANDİKAPLI ise; istenirse HAND-GEN-ORT. göre sıralama 

yapılabilir. 

 Oynanan turu HÜKMEN geçen sporcuların bir sonraki tura katılım durumu 

belirlenir. 

 Eğer var ise ALTTAN ALINACAK SPORCU ların bir sonraki tura katılım durumu 

belirlenir.  

 Turu geçen sporculardan mazeret bildirenler olur ise;  butonu ile 

mazeret bildirimi yapılarak turnuvadan çekilmesi; yerine bir sonraki sporcunun 

çıkması sağlanır. 

 Gerekli seçenekler seçildikten sonra tur atlana sporcuları görmek için  

butonu kullanılır. 

 Açılan “Üst Tura Sporcu Geçen Listesi” ekranında menüde bulunan  

seçeni ile listedeki sporcular bir üst tura aktarılır.  
(Z sistemi ile sıralanarak bir sonraki turun Katılım Listesi, Eşleşmler/Gruplar ve 

Oynanacak Maçlar otomatik olarak oluşturulmuş olur.) 

 

 

Genel Bilgi :  
 Tüm Menülerde bulunan Yazdır / Dosya butonları kullanılarak, 

listelerin yazıcı çıktısı alınabilir;  Excel ve PDF dosya olarak 

saklanabilir. 

  

 


