
Regulamin Międzynarodowego Turnieju Bilardowego 
QUAY Rokietnica Open 

Organizator: Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa 

Współorganizatorzy: Gmina Rokietnica, QUAY, Akademia Bilardowa Radosław Babica 

Miejsce Gier: Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 

Termin: 17-18 czerwca 2017 roku 

Zapisy: 
Zapisy dostępne na stronie internetowej www.swab.pl lub poprzez 
kontakt z dyrektorem turnieju. Potwierdzenie udziału po wpłacie opłaty 
startowej na konto SWAB. Zapisy do dnia 14 czerwca. 

Opłata startowa: 

100 zł – gwarantuje start w Turnieju Głównym 9-bil i przy 
niezakwalifikowaniu się do najlepszej 32 Turnieju Głównego zapewnia 
start w Turnieju Drugiej Szansy 8-bil. 
 
Dane do przelewu: 48 1090 1362 0000 0001 3334 5412 
Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa 
ul. Łąkowa 6 
62-090 Rokietnica 
Tytuł przelewu: Opłata Startowa Rokietnica Open 2017 - imię i nazwisko 

Nagrody: 

          20 000 zł podzielone na 48 zawodników! 
Turniej Główny 9-bil Turniej Drugiej Szansy 8-bil 

1. 5000 zł 1. 2000 zł 
2. 2000 zł 2. 1000 zł 
3. 1000 zł   x2 3. 500 zł   x2 
5. 500 zł   x4 5. 250 zł   x4 
9. 200 zł   x8 9. 100 zł   x8 

17. 100 zł   x16   

Od nagrody powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek w wysokości 10% 

Puchary: Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-4 w Turnieju Głównym i w Turnieju 
Drugiej Szansy otrzymają Puchary.  

System rozgrywek: 

Turniej Główny będzie rozgrywany w odmianę 9-bil, systemem podwójnej 
przegranej + puchar do minimum 6 wygranych partii. Mecz finałowy do 
minimum 9 wygranych partii. Obowiązuje system naprzemiennego 
rozbicia. Bila numer "9" ustawiana jest na punkcie głównym i przy rozbiciu 
obowiązuje zasada „trzech bil”. Jeżeli zawodnik nie zakwalifikuje się do 
najlepszej 32 Turnieju Głównego, to ma zapewniony start w Turnieju 
Drugiej Szansy, który zostanie rozegrany w odmianę 8-bil. W przypadku 
dużej liczby zawodników Turniej Drugiej Szansy będzie rozgrywany od 
początku systemem pucharowym do minimum 5 wygranych partii. 

Strój: 
wizytowe buty i spodnie (wykluczone jeansy), koszulka polo lub wizytowa 
koszula. O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor 
turnieju. 

Transmisje internetowe: 
(livestream i livescore) 

Wszystkie mecze rozgrywane na stole telewizyjnym będą transmitowane 
na żywo na stronie www.tvsports.pl.  Przewiduje się idywidualne 

http://www.swab.pl/


transmisje z innych stołów. Wyniki na żywo będą relacjonowane poprzez 
www.online-brackets.com 

Warunki techniczne: 16 stołów 9ft(8 x RASSON, 8 x Tournament Champion) , bile CYCLOP 

Ubezpieczenie: Zawodnicy sami pokrywają koszt ubezpieczenia. 

Hotel turniejowy: 
(nieobowiązkowy) 

HOTEL 500 *** (10 minut samochodem do sali gier) 
Adres: Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne 
Telefon: 61 896 25 00 
e-mail:   tarnowo@hotel500.com.pl 
hasło:  BILARD 
Ceny promocyjne: 150 zł / pokój dwuosobowy ze śniadaniem 
                                  130 zł / pokój jednoosobowy ze śniadaniem 

Inne: 

Zawodnicy uczestniczący w QUAY Rokietnica Open oraz kibice i goście 
obecni na sali gier wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z zawodów z ich 
wizerunkiem w materiałach reklamowych promujących bilard 
wydawanych przez organizatorów imprezy. Dotyczy to także wydawnictw 
komercyjnych oraz przekazu telewizyjnego i internetowego. Zgodnie z 
Polskim prawem palenie jest zabronione w Sali gier. W trakcie gry 
zabronione jest używanie telefonów komórkowych przez każdego z 
graczy. 

Dyrektor Turnieju: Radosław Babica, radoslaw_babica@poczta.onet.pl    tel. 601 635 887 

 

QUAY Rokietnica Open 
International Billiard Tournament Rules                      

Organizer: Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa 

Co-organizer: Gmina Rokietnica, QUAY, Akademia Bilardowa Radosław Babica 

Venue: Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 

Date: 17-18 June 2017 

Registration: 
Registration is available on www.swab.pl or by contact with Tournament 
Director. To be confirmed please pay the Entry Fee. Registration deadline 
is 14th of June. 

Entry Fee: 

A one-time fee of 100 PLN (24 EURO) will guarantee a start in the 9-Ball 
Tournament. If you not qualify for the last 32 in Main Event, there is also 
permision  to start playing in the Second Chance 8-Ball Tournament. 
 
Bank transfer details: 48 1090 1362 0000 0001 3334 5412 
Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa 
ul. Łąkowa 6 
62-090 Rokietnica 
Transfer title: Opłata Startowa Rokietnica Open 2017 - imię i nazwisko 

http://www.online-brackets.com/
https://www.google.pl/search?client=opera&hs=lBN&q=hotel+500+tarnowo+podg%C3%B3rne+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKlINi0yztaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGon47ALgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikv460y8bTAhXLHpoKHT62AeUQ6BMInAEwEg
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Prize Money: 

   20 000 PLN divided into 48 players!!!  (1 EUR≈4,3 PLN) 
Main tournament 

 9-ball 
Second Chance tournament 

 8-ball  
1. 5000 PLN (≈1170 EUR) 1. 2000 PLN (≈465 EUR) 
2. 2000 PLN 2. 1000 PLN 
3. 1000 PLN   x2 3. 500 PLN   x2 
5. 500 PLN   x4 5. 250 PLN   x4 
9. 200 PLN   x8 9. 100 PLN   x8 

17. 100 PLN   x16   

From the prize above 760 PLN will be deducted a tax of 10% 

Trophies: The players who take place 1-4 in the Main Event and in the Second 
Chance Tournament will receive the Cups. 

Format: 

This is a double elimination tournament that features a combination of 9-
Ball and 8-Ball. Main event is 9-ball, double-KO + single elimination, 
matches are minimum race-to-6, with the exception of the final match, 
which is a minimum race-to-9. For players who does not qualify for the 
top 32 Main Event, we have guaranteed entry into the Second Chance 8-
ball Tournament. In case of a large number of players the Second Chance 
Tournament will be played single elimination from the beginning, 
minimum race-to-5. Break(9-ball) - ball number "9" is set at the main 
point and we use "three point" rules. An alternating breake system in 
both tournaments. 

Dresscode: 
Visiting shoes and trousers (jeans excluded), polo shirt or casual shirt. The 
main referee or tournament director decides about the admission to the 
game. 

 livestream and livescore: 
All matches played on the tv-table will be broadcast live on 
www.tvsports.pl. Single transmissions from other tables are foreseen. Live 
results will be reported via www.online-brackets.com 

Tables, cloth and balls: 16 tables 9ft(8 x RASSON, 8 x Tournament Champion), CYCLOP balls 

Insurance: Competitors themselves cover the cost of insurance. 

Tournament Hotel: 
(optional, non-mandatory) 

HOTEL 500 *** (10 minutes by car from the venue) 
Address: Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne 
phone: 61 896 25 00 
e-mail:   tarnowo@hotel500.com.pl 
Password:   BILARD 
Price:  150 PLN(≈35 EUR) / double room with breakfast 
             130 PLN(≈30 EUR) / single room with breakfast 

Others: 

Players participating in QUAY Rokietnica Open, fans and guests present at 
the venue agree to the use of photos from the competition with their 
image in advertising materials promoting billiards issued by the organizers 
of the event. This also applies to commercial publications as well as to 
television and internet broadcasts. Due to Polish law, smoking is not 
permitted within the tournament room. During the game is not allowed 
to use a cell phone. 

Tournament Director: Radosław Babica, radoslaw_babica@poczta.onet.pl    tel. 601 635 887 
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