
REGULAMIN KOMISJI SPORU DZIECI I MŁODZIEŻY 

Polskiego Związku Bilardowego 

  

ROZDZIAŁ I

 

Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży PZBil

 

§1 

1.        Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży składa się z 3-5 osób. 

a)       przewodniczący 

b)       członkowie  

2.        Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku Bilardowego

 

3.        Członków Komisji powołuje i odwołuje przewodniczący Komisji.

 

4.        Kadencja KSDiMł trwa zgodnie z kadencją Zarządu PZBil.

 

5.        Decyzje Komisji zapadają zwykle większością głosów w obecności minimum ½ składu 

Komisji i obecności Przewodniczącego (w wypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji ). 

6.        Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

ROZDZIAŁ II 

Zadania Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży 

 

§2

 

1.        Składanie wniosków do Komisji Sportowej PZBil w zakresie kalendarza imprez sportowych 

dla dzieci i młodzieży.

 

2.        Określenie zasad rozgrywek sportowych juniorów PZBil. 

3.        Określenie zasad prowadzenia rankingu indywidualnego juniorów PZBil. 

4.        Wydanie opinii dla KS PZBil w zakresie powoływania kadry narodowej juniorów. 

5.        Organizacja szkoleń i obozów sportowych dla młodzieży. 

6.        Dokonywanie analizy i rejestracji wyników sportowych juniorów.

 

7.        Dokonywanie analizy działalności UKS-ów na podstawie ich udziału w zawodach 

sportowych oraz otrzymywanych od nich sprawozdań .   

 

8.        Wydawanie opinii dla Zarządu PZBil o działalności UKS-ów.

 

9.        Współpraca z Komisją Sportową w zakresie opracowywania programów szkoleniowych dla 

UKS –ów oraz w zakresie organizacji szkoleń dla prowadzących sekcje bilardowe przy UKS. 

10.     Komisja realizuje kalendarz rozgrywek sportowych PZBil w zakresie sportu dzieci i młodzie-

ży W tym celu przewodniczący Komisji współpracuje z Komisjami PZBil zgodnie z ich 

regulaminami.

 

11.     Komisja współpracuje z samorządami lokalnymi i mass-mediami  w zakresie rozwoju  i 

promocji sportu bilardowego dzieci i młodzieży. 

 

12.     Przewodniczący po zasięgnięciu opinii członków Komisji powołuje i odwołuje Koordynatorów  

regionalnych ds. współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży określając ich zakres 

obowiązków. 

ROZDZIAŁ III 

Rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

 

§3

 

1.        W roku kalendarzowym odbywają się następujące zawody dla dzieci i młodzieży:

 

a)       Mistrzostwa Polski Juniorów  -Indywidualne w „9”, „8” , „14/1”  

 

      z podziałem na kategorie wiekowe:

 

-          do 16 lat, 

-          do 18 lat; 

b)       Mistrzostwa Polski Juniorów  -Drużynowe,  w „9- 8-14/1”   

      z podziałem na kategorie wiekowe:: 

-          do 16 lat, 

 

-          do 18 lat;

 

c)       Turnieje rankingowe „Junior Tour” w jednej kategorii  wiekowej w „8”, „9’ i „14/1”

 

      (z prowadzonym rankingiem dla zawodników do lat 15 i lat 16-17.)

 

d)       Indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa UKS –ów  w „9” i w „8” 

e)       Drużynowe Mistrzostwa UKS –ów ; 

f)        Puchar Polskiego Związku Bilardowego;      

g)       Puchar Juniorów; 

h)       Turnieje regionalne i wewnątrzklubowe dla dzieci i młodzieży.

 

i)         Imprezy  i akcje bilardowe jednorazowe organizowane na podstawie oddzielnych umów 

zawartych przez PZBil ze sponsorami.

 

2.        KSDiMł koordynuje rozgrywki III LIGI BILARDOWEJ ustalając zgodnie z Komisją Polskiej 

 

           Ligi Bilardowej zasady udziału w niej, zawodników z UKS-ów i juniorów z Klubów  

            Sportowych. 



3.        Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów opracowuje KS PZBil i wydaje w Zarządzeniu.

 

4.        Regulaminy poszczególnych turniejów dla dzieci i młodzieży opracowuje KSDiMł   z KS 

PZBil i wydają je  w Zarządzeniu   

5.        Szczegółowe zasady organizacji Mistrzostw i Turniejów dla juniorów określa regulamin 

sportowy  PZBil.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Ranking i klasyfikacja juniorów.

 

§ 5

 

1.        Ranking indywidualny dzieci i młodzieży prowadzony jest przez KSDiMł.

 

2.        Ranking prowadzony jest w oparciu o wyniki z turniejów Junior –Tour w danym roku 

kalendarzowym łącznie dla „8”; „9”; 14/1”. 

3.        Tabele punktów opracowuje KS PZBil i wydaje w zarządzeniu. 

4.        Klasyfikacja indywidualna i drużynowa prowadzona jest w oparciu o punkty zdobyte łączne   

w turniejach rankingowych i Mistrzostwach Polski.  

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 6 

1.        Wszelkie inne sprawy związane ze sportem dzieci  i młodzieży regulują odpowiednie 

przepisy ujęte   w regulaminie sportowym PZBil. 

2.        W sprawach dotyczących sportu dzieci i młodzieży nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem i regulaminem KS będą wydawane Zarządzenia  KSDiMł.

 

3.        Regulamin Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży zatwierdza się na wniosek Przewodniczącego 

KSDiMł.

 

4.      Regulamin KSDiMł wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd. 

 

5.      Zarząd zatwierdził na posiedzeniu w dniu 24.11.02.r.

 

  

 


