REGULAMIN ELIMINACJI PZBil
Mistrzostw Polski Juniorów w Pool Bilard 2018
poza systemem sportu młodzieżowego MSiT
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Eliminacje odbędą się w klubach wyznaczonych przez PZBil w kategorii junior rocznik 2000 - 2001
Eliminacje odbędą się w termie: odprawy i zapisy zaczynają się o godz. 9.30
w sobotę 10.03.2018 r. start: godz. 10.00 odmiana „10-bil”, po zakończeniu gra „14/1”
w niedzielę 11.03.2018 r. start: godz. 10.00 odmiana „8-bil”, po zakończeniu odmiana „9-bil”
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W eliminacjach nie obowiązuje zasada regionalizacji, zawodnicy mogą wybierać miejsce i terminy eliminacji.
Zawodnicy, którzy wywalczą kwalifikacje w eliminacjach regionalnych zobowiązani są potwierdzić swój udział w
finałach MP J wg regulaminu MPJ inaczej nie zostaną zapisani na listach startowych MPJ oraz muszą posiadać
podczas MPJ w maju br. ważne książeczki zdrowia sportowca i licencję zawodnika PZBil.
Eliminacje prowadzą sędziowie wyznaczeni przez PZBil/organizatora regionalnego.
Przyjazd i ubezpieczenie uczestników na koszt własny.
Zapisy do startu w eliminacjach przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.
Opłata startowa wynosi 20 zł od każdej odmiany gry.
Do eliminacji dopuszczeni są zawodnicy:
a/ zrzeszeni tj. posiadający licencje sportową
b/ nie zrzeszeni, którzy zobowiązani są wypełnić przed startem deklarację bilardzisty i otrzymają „kartę bilardzisty”
Podczas eliminacji obowiązują regulaminy i przepisy gry PZBil.
Strój zawodników: na eliminacjach nie obowiązują sportowe stroje regulaminowe tzw. turniejowe, dopuszczeni do
gier będą zawodnicy ubrani w granicach przyjętych norm. Ocena stroju i decyzja o dopuszczeniu jest w
gestii sędziego zawodów i jest ostateczna. Nie dozwolone są np.: dresy, krótkie spodenki, czapki, itd.

KIELCE - KCB ul. Moniuszki 2 B
12

tel. 41

343-18-27

TCZEW - ul. 30 stycznia nr 47 tel. 602 364 748
JANOWIEC WLKP. - Regionalne Centrum Bilardowe UKS DRAGON ul. Szkolna 8 tel. 661 733 895
Kwalifikacje do MP juniorów 17-18 lat
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awans uzyskuje tylko zwycięzca każdej z odmian: „8” - „9” - „10” - „14/1”
System rozgrywek eliminacyjnych: przy 1- 4 startujących gry każdy z każdym, przy liczbie 5 - 32 startujących
systemem 2 x KO + puchar wg tabel PZBil, przy liczbie 33 - 64 zawodników system jw., lub systemem skróconym
wg tabel PZBil, przy liczbie większej od 64 zawodników dopuszcza się gry systemem pucharowym.
Pojedynki rozgrywane będą:
w grupie junior - do min. 4 wygranych w „8” , w „9”, w”10”,
oraz min. 40 pkt. w „14/1” z limitem 20 podejść w meczu.
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Zapisy do startu w eliminacjach odbywają się w miejscach eliminacja od godz. 9.30 w dniu zawodów.
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Uczestnicy eliminacji, ubezpieczają się od NNW na własny koszt
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PZBil i organizatorzy regionalni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione – pozostawione bez opieki w
salach gier.

