
       Polski Związek Bilardowy                     

 

Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., 

 

 

  Polski Związek Bilardowy organizuje w dniach 22-23.07.2016 r. we Wrocławiu zawody 

dla juniorów 14-19 lat w ramach promocji dyscyplin The World Games 2017.                    

Będą one jedną z części dużego wydarzenia sportowego w którym bierzemy udział jako 

Partner na podstawie porozumienia z Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym – 

Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. – w ramach  imprezy pod nazwą:                      

XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Dolny Śląsk 2016, 

której Głównym Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

oraz Dolnośląska Federacja Sportu przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

 

    Biorąc pod uwagę aktywność sportową, poziom wyszkolenia oraz sukcesy Waszych 

wychowanków zapraszamy do udziału w tej imprezie zawodników Waszego Klubu.               

Koszty udziału pokrywają organizatorzy. Jednym z głównych pkt. imprezy jest nasz udział   

w otwarciu XXII OOM i złożenie uroczystego olimpijskiego ślubowania przez zawodników.  

Jest to wspaniała okazja do zaprezentowania naszej dyscypliny i historyczna chwila 

współzawodnictwa w gronie dyscyplin olimpijskich. Szczegółowe informacje w załączonym 

pliku. Nadmieniam, iż jest to dla sportu bilardowego kolejne wyróżnienie po włączeniu nas 

do Sytemu Sportu Młodzieżowego MSiT, dofinansowaniu Kadr Wojewódzkich Młodzika           

i przyjęciu PZBil w poczet członków PKOl.            

 

Wiceprezes PZBil  

Dariusz Kobacki  

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na junior@bilard-sport.pl   

do dnia 10.07.2016 r. na załączonych drukach 

 

 

w załączeniu: 

 szczegółowe warunki udziału 

 druk zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:junior@bilard-sport.pl


 

WARUNKI UDZIAŁU  

 

ZAWODY BILARDOWE JUNIORÓW  -  WROCŁAW 2016  
 

w ramach:  
 

The World Games 2017  
XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzioeży w Sportach Letnich – Dolny Slask 2016 

Organizator:  

Polski Związek Bilardowy,  

Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. 

Dolnośląska Federacja Sportu  

 

Miejsce zawodów: 

Bandaclub - SKY TOWER  ul. Powstańców Śląskich 95    
 
Miejsce odprawy i noclegów: 
Dom Studencki Ślężak     ul. Ślężna 33  Wrocław    

Ceremonia otwarcia XXII OOM : 

Wrocławska Hala Stulecia – Pergola  w  dzielnicy Śródmieście, na osiedlu Zalesie, w parku Szczytnickim. 
 
 

Patronat:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Wojewoda Dolnośląski  

Urząd Marszałkowski Województwa  Dolnośląskiego,  
Wojewoda Świętokrzyski,  

Starosta Powiatu Kieleckiego, 
 

Patronat Medialny;  

TVP Sport, Onet.pl, Przegląd Sportowy, Gazeta Wrocławska, Radio Wrocław, TVsports.pl  

Termin:  

Przyjazd  na odprawę do Domu studenta „Ślężak” ul. Ślężna 33    22.07.2016 r. do  godz. 14.00   

Wspólna obiado-kolacja  na Wrocławskim Rynku  „Swojska Chata”,   ul. Kazimierza Wielkiego 17 

                                                                                                                                          (obok kina Nowe Horyzonty) 

Udział w Ceremonii otwarcia XXII OOM     22.07.2016  godz. 19.30  - obowiązkowy 

Zawody sportowe  w budynku  Sky Tower  sala Bandaclub    23.07.2016   od godz. 9.30 

oraz udział w zamknięciu  zawodów  ok.  godz. 17.00   - obowiązkowy  

  

- grupa licencjonowanych zawodników PZBil  

 
kat. junior      12-19 lat  ( startują urodzeni w dn. 01.01.2002 r. i starsi )  

 

Zgłoszenia: 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału 

najpóźniej do dnia 10 lipca 2016 r.  (ZAŁĄCZNIK nr 2)   na email: junior@bilard-sport.pl 
 

 

Ceremonia otwarcia XXII OOM odbędzie się w dniu 22.07 2016 r. o godz. 20:00  w Wrocławiu                          

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie_%28Wroc%C5%82aw%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalesie_%28Wroc%C5%82aw%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Szczytnicki
mailto:junior@bilard-sport.pl


Hala Stulecia – „Pergola”. W ceremonii wezmą udział zawodnicy z dyscyplin aktualnie rozgrywanych w 
Wrocławiu oraz zaproszeni goście. Organizator apeluje o czynny udział w ceremonii wszystkich 
uczestników olimpiady. 
 

DLA ZAWODNIKÓW PZBil  NA OTWARCIU OBECNOŚĆ OBOWIAZKOWA  
w strojach turniejowych  !!! w przypadku braku obecności  kluby zapłacą karę startową tzw. 

zwrot dofinansowania organizatorów w wysokości 150 zł   
za każdego nieobecnego na ceremonii  zawodnika i  trenera.    
 

W zawodach może zagrać tylko 32 zawodników – będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń oraz miejsca 

zawodników w klasyfikacji pkt.  Systemu Sportu Młodzieżowego  wg MPJ. 2015-2016 

Polski Związek Bilardowy pokrywa koszty udziału zawodnika w zawodach, tj: 

obiado-kolację w dn.  22.07.2016 oraz  nocleg z 22-23.07.2016 r.   

Opłaty startowe:  
 

Zawodnicy nie wnoszą opłat startowych.  

Osoby zakwalifikowane do finałów XXII OOM  zobowiązane są:  

 
- posiadać regulaminowy galowy lub klubowy strój turniejowy  

- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu lub brak przynależności  

- stawić się wraz z pełnoletnim opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez cały 
czas zawodów , 

- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej, 

 

Noclegi i wyżywienie 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału zawodnika w zawodach i jego opiekuna,  tj.: 

obiado-kolację oraz  1 nocleg z 22-23.07.2016 r., dla osób wg tabeli  
 
Organizatorzy OOM określają limit osób towarzyszących zawodnikom, którym przysługuje dofinansowanie udziału  
 

Ilość zawodników z klubu 
 

Ilość osób towarzyszących (szkoleniowcy, lekarze, 
kierowcy, opiekunowie itd.)  

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

 
 

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp. Istnieje jednak możliwość 

udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt własny lub jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpo-

średnim organizatorem.  
Osoby nieposiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, 

itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi do dnia 
10.07.2016 r. Organizator nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie, zakwatero-

wanie, dostępu do obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa 

wyżej). Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzje o zorganizowaniu warunków pobytu 
osób pozaregulaminowych  

 

Koszt udziału osób poza limitem to:  43,00 zł nocleg   17,00 zł obiadokolacja   
 

Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów  na koszt własny uczestnika                                  

w dn. 21-22 lub 23-24 lipca 2016 r. jednak należy zgłosić ten fakt rezerwując osobiście 

noclegi w domu studenta  na nr tel.  71 368-01-25  /  koszt  ok. 43,00 zł  osobo/doba     
 

 
Inne informacje  

Organizatorzy zapewniają dla opiekunów:  

wynagrodzenie dla 4 trenerów opiekunów odpowiedzialnych za start w zawodach przedstawicieli kadr 

wojewódzkich (muszą oni  posiadać legitymacje instruktora lub dyplom trenera i upoważnienie okręgowego lub 

wojewódzkiego ZSBil  

wynagrodzenie 4 opiekunów, którzy będą pełnić obowiązki sędziów sportowych, wg regulaminów PZBil.    



 Ekipy organizują ubezpieczenie NNW zawodników i  transport do Wrocławia na koszt własny.  

 Warunek startu: 

Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców            

oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, które złożą na odprawie u sędziego zawodów. 

(Załącznik nr 2) 

System gier:  

Zawody rozgrywane będą w odmianę 9 -bil , systemem podwójnej przegranej + puchar, zgodnie z 

tabelami i przepisami PZBil. Dystans gier ogłoszony zostaje w komunikacie. 

 Nagrody: 

Zdobywcy 1-4 miejsca  otrzymają  nagrody przewidziane w regulaminach OOM - puchary i drobne 
nagrody rzeczowe 

Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny:  

Dyrektorem zawodów  jest  p. Dariusz Kobacki.  

Ubezpieczenie:   

 Kluby macierzyste ponoszą odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników 

Trenerzy koordynatorzy wojewódzcy:  

Okręgowe/wojewódzkie związki sportowe, a w przypadku ich braku np. reprezentacje wojewódzkie, lub 

klub mają obowiązek wydelegować osobę, która będzie pełniła obowiązki „TRENERA KOORDYNATORA 

WOJEWÓDZKIEGO”  odpowiedzialnego za kontakty z PZBil podczas całych mistrzostw.    

Inne : 

PZBil i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas ich 

przemieszczania się między salami gier oraz miejscem noclegowym a miejscem zawodów.      

Odpowiedzialni są opiekunowie/rodzice zawodników.  

PZBil nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione w salach gier bez opieki. 

Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz regulaminy OOM. 
Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil.     

 

Ważne : 

Klub, który zgłosi zawodnika do udziału w imprezie, deklaruje przestrzeganie regulaminów 

OOM i PZBil oraz zobowiązuje się do odpowiedzialności za start zawodnika łącznie z pokryciem 

kary regulaminowej w wysokości 150,00 zł za każdą zgłoszoną i zakwalifikowaną do zawodów 
osobę, która nie uczestniczyła w uroczystym otwarciu OOM  lub  zawodach sportowych  lub 

zamknięciu zawodów.    

Info imprezie na: 

http://olimpiadamlodziezy.pl/aktualn 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA   w zał. nr 2 

ZGODA RODZICÓW I DEKLARACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI  w zał. nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRACY SĘDZIEGO PZBil   zał. nr 4   

http://olimpiadamlodziezy.pl/aktualn

