Regulamin
Integracyjnego Turnieju Bilardowego o Mistrzostwo Polski
Osób Niesłyszących

1. Organizator:
Klub bilardowy Break Club Kraków, , Biuro ON UP Kraków, ZMCH YMCA
Kraków
Patronat: Polski Związek Bilardowy

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy niesłyszący którzy stawią się na
odprawę i dokonają opłaty startowej. Zawodnicy niepełnosprawni muszą posiadają
aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o udziale w zawodach decyduje
kolejność zgłoszeń.

3. Warunki sportowe:
Turniej zostaną przeprowadzony w klubie „Break Club” Kraków posiadający licencje
PZBil. Najlepszy zawodnik, który zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł Mistrza
Polski Osób Niesłyszących Wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach 9 stopowych.
W zawodach bierze udział max. 64 zawodników grających w systemie 2 KO. Decyzję o
kwalifikacji zawodników do startu w zawodach podejmuje Dyrektor zawodów, na
podstawie zgłoszeń zawodników.

4.Miejsca i terminy:
- 27.02.2016 Kraków klub bilardowy Break Club ul. Zbożowa 1

5. Strój do gry:
W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w koszulkach klubowych z logo
PZBil chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W finale będzie
obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka
klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.

6. Opłaty startowe:
Zawodnik pragnąca uczestniczyć w turnieju musi dokonać opłaty startowej w
wysokości 40 zł. Z W fazie eliminacji (w razie potrzeby)zawodnicy będą mogli
zamówić ( na własny koszt)gorący posiłek który będzie dostarczony do klubu.

7. Nagrody
W finale Integracyjnego Turnieju o Mistrzostwo Polski dla zwycięzców przewidziano
nagrody rzeczowe oraz puchary i medale.

8. Osoby odpowiedzialne za:
- zgłoszenia do turnieju: Filip Gałązka

Izabella Kaczmarzyk

Dyrektorem Turnieju:
Sędzia Główny Turnieju:

mail: philipes6@o2.pl
mail: izunia.kaczmarzyk@wp.pl

Andrzej Siejko
Sławomir Wolański

9. Marketing i reklama:
W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności
marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym
obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku
zawodników doprowadzi to do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji, a w przypadku
działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do
komisji dyscyplinarnej PZBil. Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć
zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i
zarządzenia organizatora, PZBil oraz Dyrektora Turnieju.

11. Zgłoszenia do Integracyjnego Turnieju o Mistrzostwo Polski :
Zgłoszenia i wpłatę przesyłać do dnia 10.02.2016 (ostateczny termin):
- Filip Gałązka
mail: philipes6@o2.pl
- Izabella Kaczmarzyk mail: izunia.kaczmarzyk@wp.pl

