
REGULAMIN FINAŁÓW 
BILARDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH  

- KIELCE 2018 kat. chłopcy i dziewczęta
GRY ZALICZANE DO SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO MSiT 

Organizator: 

Polski Związek Bilardowy,  
Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Miejsce: 

KCB KIELCE 

Patronat:  

www.bilard-sport.pl 

Patronat Medialny; 

www.tvsports.p\ 

Termin: 

30.04.2018  -   10 bil   junior młodszy   rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT 
01.05.2018  -  8 bil   junior młodszy   rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT 

02.05.2018  -   9 bil   junior młodszy   rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT 
03.05.2018  -    14/1  junior młodszy   rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT  

02.05.2018  -   9 bil   juniorka młodsza  rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT 
03.05.2018  -   8 bil   juniorka młodsza  rocznik 2002-2006   gry w systemie SMS IS MSiT 

- grupa chłopców
kat. junior młodszy 12-16 lat  ( startują urodzeni w dn. 01.01.2002r. - 31.12.2006 r.)

- grupa dziewcząt
kat. juniorki młodsze 12-16 lat  ( startują urodzone w dn. 01.01.2002r. - 31.12.2006 r.)

Zgłoszenia: 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału 
najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.  (ZAŁĄCZNIK nr 1)   na email: junior@bilard-sport.pl 

W finałach MPJ mł, mają prawo  startu zawodnicy, którzy zajęli czołowe miejsca rankingu rocznym JT wg. 
cyklu turniejów narodowych 2017, oraz zawodnicy wyłonieni z eliminacji regionalnych 2018 
a także liderzy Lig Młodzieżowych zgłoszeni przez Okręgowe/Wojewódzkie Związki Sportowe lista 
kwalifikacji znajduje się na stronach PZBil www.bilard-sport.pl 

Każdy zawodnik może być zakwalifikowany maksymalnie do gier w trzech odmianach, lecz do systemu 
sportu młodzieżowego SSM IS MSiT przyznawane są punkty każdemu zawodnikowi i dla klubów 
maksymalnie za uzyskane  najlepsze wyniki tylko w dwóch konkurencjach. 

 System kwalifikacji MPJmł i MPJ  2018 stanowi załącznik do regulaminu i jest opublikowany na www 

Opłaty startowe:  

Zawodnicy nie wnoszą opłat startowych. 

Osoby zakwalifikowane do finałów zobowiązane są: 

- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu lub brak przynależności
- kartę prawa do gry PZBil na rok 2018,
- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej,
- posiadać ubezpieczenie NNW, na okres trwania zawodów.
- stawić się wraz z pełnoletnim opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez całe
mistrzostwa,

Noclegi i wyżywienie 

Kluby macierzyste zapewniają zawodnikom nocleg, wyżywienie, transport i opiekę. 

Strój: 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy zgodny z regulaminem sportowym Polskiego 

http://www.bilard-sport.pl/
mailto:junior@bilard-sport.pl


Związku Bilardowego ( ciemne wizytowe spodnie koloru czarnego/granatowego i buty wizytowe czarne, 

biała koszula, kamizelka, muszka lub krawat ). Dopuszcza się możliwość gry w klubowych 

koszulkach polo. Na każdym stroju musi być obowiązkowo umieszczone logo PZBil oraz logo lub nazwa 

klubu zawodnika inne emblematy lub naklejki przekazane przez organizatora mistrzostw. 

 Warunek startu: 

Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców    
oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, które złożą na odprawie u sędziego mistrzostw. 

(Załącznik nr 2) 

System gier: 

Zawody rozgrywane będą systemem podwójnej przegranej + puchar, zgodnie z tabelami i przepisami 

PZBil. Dystans gier ogłoszony zostaje w komunikacie. 

 Odprawy zawodników odbędą się wg terminów zawartych w komunikatach : 

Obecność na odprawie jest obowiązkowa. Zwolnienia z odprawy może dokonać jedynie Dyrektor Turnieju. 

Miejscem wszystkich odpraw jest sala gier. 

Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny: 

Dyrektorem turnieju jest p………………………… Sędzią Głównym zawodów jest p. …………………………. 

Ubezpieczenie:  

 Kluby macierzyste ponoszą odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników 
i sprawują opiekę nad zawodnikami podczas wszystkich dni zawodów.  

Trenerzy koordynatorzy wojewódzcy: 

Okręgowe/wojewódzkie związki sportowe, a w przypadku ich braku np. reprezentacje wojewódzkie, lub 
kluby mają obowiązek wydelegować osobę, która będzie pełniła obowiązki „TRENERA KOORDYNATORA 
WOJEWÓDZKIEGO”  odpowiedzialnego za kontakty z PZBil podczas całych mistrzostw. 

Nagrody: 

Zawodnicy nie otrzymują nagród rzeczowych. Zwycięzca otrzyma puchar a czterech najlepszych 
zawodników medale. Zawodnicy otrzymują punkty do SSM i kwalifikacje do startu w ME (kadra 
narodowa) 

Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz regulaminy SSM IS w Warszawie MSiT. 
Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil. 

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 oraz delegujące kluby 

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

REGULAMIN FINAŁÓW 
BILARDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 

- KIELCE 2018 kat. chłopców i dziewcząt
GRY POZA  SYSTEMEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO MSiT IS 

Organizator: 

Polski Związek Bilardowy,  
Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Miejsce: 

KCB Kielce   



Patronat:  www.bilard-sport.pl   www.TVsports.pl 

 

Patronat Medialny;  

- grupa chłopców  
kat. junior      17-18 lat  ( startują urodzeni w dn. 01.01.2000 r. - 31.12.2001 r.)  
 
30.04.2017  pn -   10 bil     junior      17-18  lat 
01.05.2017  wt -     8 bil     junior      17-18  lat 
02.05.2017  śr -     9 bil      junior      17-18  lat 
03.05.2017  cz -    14/1      junior      17-18  lat 
 
- grupa dziewcząt     
kat. juniorek      17-18 lat  ( startują urodzone w dn. 01.01.2000 r. - 31.12.2001 r.)  

 
30.04.2017  pn -   10 bil     dziewczyny      17-18  lat 
01.05.2017  wt -     9 bil     dziewczyny      17-18  lat 

  

29.04.2018  nd   - 8 bil/9 bil/ 10 bil   
 
- gry drużynowe   3-5 zawodników z jednego klubu rocznik 2000 i młodsi. 

 

Zgłoszenia: 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału 
najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.  (ZAŁĄCZNIK nr 3)   na email: junior@bilard-sport.pl 
 

W finałach MPJ mł, mają prawo  startu zawodnicy, którzy zajęli czołowe miejsca rankingu rocznym JT wg. 
cyklu turniejów narodowych 2017, oraz zawodnicy wyłonieni z eliminacji regionalnych 2018                                
a także zgłoszeni przez Okręgowe/Wojewódzkie Związki Sportowe.  
 

Każdy zawodnik może być zakwalifikowany maksymalnie do gier w 4 odmianach.                                 
Zawodnicy i kluby nie mają zaliczanych  punktów do systemu sportu młodzieżowego SSM IS MSiT ! 

 Opłaty startowe:  
 
każda odmiana gry  … 50 zł / zawodnik 

Noclegi i wyżywienie 
 
Kluby macierzyste zapewniają zawodnikom nocleg, wyżywienie, transport i opiekę. 

Osoby zakwalifikowane do finałów zobowiązane są:  
 
- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu  
- kartę prawa do gry PZBil na rok 2018, 
- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej,  
- posiadać ubezpieczenie NNW,  
- stawić się wraz z opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez całe 
mistrzostwa, dotyczy także zawodników, którzy ukończyli 18 lat. 

Ubezpieczenie:   

 Kluby macierzyste ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników.. 

 
Strój:  

Zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy zgodny z regulaminem sportowym Polskiego 

Związku Bilardowego ( ciemne wizytowe spodnie koloru czarnego/granatowego i buty wizytowe czarne, 

biała koszula, kamizelka, muszka lub krawat ). Dopuszcza się możliwość gry w klubowych 

koszulkach polo. Na każdym stroju musi być obowiązkowo umieszczone logo PZBil oraz logo lub nazwa 

klubu zawodnika inne emblematy lub naklejki przekazane przez organizatora mistrzostw.  

 Warunek startu 

Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców            
oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, które złożą na odprawie u sędziego mistrzostw. 
Dotyczy także zawodników którzy ukończyli 18 lat. 

(Załącznik nr 2) 

http://www.bilard-sport.pl/
http://www.tvsports.pl/
mailto:junior@bilard-sport.pl


System gier: 

Zawody rozgrywane będą systemem podwójnej przegranej + puchar, zgodnie z tabelami i przepisami 

PZBil. Dystans gier ogłoszony zostaje w komunikacie. 

 Odprawy zawodników odbędą się wg terminów zawartych w komunikatach : 

Obecność na odprawie jest obowiązkowa. Zwolnienia z odprawy może dokonać jedynie Dyrektor Turnieju. 

Miejscem wszystkich odpraw ogłoszone zostanie w komunikacie. 

Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny: 

Dyrektorem turnieju jest p. …………………... Sędzią Głównym zawodów jest p. …………………. 

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.  

Nagrody: 

Zawodnicy nie otrzymują nagród rzeczowych. Zwycięzca otrzyma puchar a czterech najlepszych 
zawodników medale. Zawodnicy otrzymują kwalifikacje do ME (powołania do kadry narodowej) 

Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz regulaminy SSM IS w Warszawie MSiT. 
Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil.    

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 oraz Kluby delegujące zawodników 

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

REGULAMIN FINAŁÓW 
DRUŻYNOWYCH BILARDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 

KIELCE 2018

Organizator: 

Polski Związek Bilardowy,  
Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Miejsce: 

SKB Kielce

Patronat:  

www.bilard-sport.pl 

Patronat Medialny; www.TVSports.pl,  www.bilard.kielce.pl, 

- grupa chłopców i dziewcząt   12-18 lat
( startują urodzeni w dn. 01.01.2000 r. - 31.12.2006 r.)

29.04.2018  nd. - odmiany:   8 bil/9 bil/ 10 bil  start  godz.  10.00 
 odprawa od godz.   9.00 



- gry drużynowe   3-5 zawodników z jednego klubu rocznik 2000 i młodsi. 

 

Zgłoszenia: 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału 
najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.  (ZAŁĄCZNIK nr 3)   na email: junior@bilard-sport.pl 
 

W finałach MPJ mł, mają prawo  startu zawodnicy, którzy mają udokumentowaną przynależność do klubu  
 

Warunek startu 

Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców            
oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, które złożą na odprawie u sędziego mistrzostw. 
Dotyczy także zawodników którzy ukończyli 18 lat.  (Załącznik nr 2) 

 Opłaty startowe:  
 
 20 zł każdy zawodnik w drużynie  (można zgłosić od 3 do 5 zawodników) 

Noclegi i wyżywienie 
 
Kluby macierzyste zapewniają zawodnikom nocleg, wyżywienie, transport i opiekę. 

Osoby zakwalifikowane do finałów zobowiązane są:  
 
- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu  
- kartę prawa do gry PZBil na rok 2018, lub ją opłacić na odprawie 
- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej,  
- posiadać ubezpieczenie NNW,  
- stawić się wraz z opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez całe 
mistrzostwa, dotyczy także zawodników, którzy ukończyli 18 lat. 

Ubezpieczenie:   

 Kluby macierzyste ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników.. 

 
Strój:  

Zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy zgodny z regulaminem sportowym Polskiego 

Związku Bilardowego ( ciemne wizytowe spodnie koloru czarnego/granatowego i buty wizytowe czarne, 

biała koszula, kamizelka, muszka lub krawat ). Dopuszcza się możliwość gry w klubowych 

koszulkach polo. Na każdym stroju musi być obowiązkowo umieszczone logo PZBil oraz logo lub nazwa 

klubu zawodnika inne emblematy lub naklejki przekazane przez organizatora mistrzostw.  

 Odprawy zawodników odbędą bezpośrednio przed zawodami  

Obecność na odprawie jest obowiązkowa. Zwolnienia z odprawy może dokonać jedynie Dyrektor Turnieju.  

System gier:  

Zawody rozgrywane będą systemem podwójnej przegranej + puchar, zgodnie z tabelami i przepisami 

PZBil. Dystans gier ogłoszony zostaje w komunikacie. 

 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. 

Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny:  

Dyrektorem turnieju jest p. ……………………. Sędzią Głównym zawodów jest p. …………………………. 

 Nagrody:  

Zawodnicy nie otrzymują nagród rzeczowych. Klub otrzyma puchar a zawodnicy medale. 

Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz regulaminy SSM IS w Warszawie MSiT. 

mailto:junior@bilard-sport.pl


Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil.     

 

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 oraz Kluby zgłaszające drużyny lub delegujące 
zawodników. 

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

 

 

 

 

 


