
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 BILARDOWE MISTRZOSTWA POLSKI  
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH  

 
KRAKÓW  2018 

       XXI  Indywidualne Mistrzostwa Polski UKS PZBil 
    XVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski UKS PZBil 

 
KRAKÓW  2018 

       XIV Indywidualne Mistrzostwa Polski UKS Dziewcząt 
      IX Drużynowe Mistrzostwa Polski UKS Dziewcząt 

  
2. Mistrzostwa odbędą się w odmianę 9-bil:  

 
GRY INDYWIDUALNE chłopcy - PUPILE  odmiana  „mini 9-bil” rocznik 2005 i młodsi 
GRY INDYWIDUALNE chłopcy - JUNIORZY MŁODSI odmiana „ 9-bil” rocznik  2002-2004 
 
GRY INDYWIDUALNE dziewczyny - JUNIORKI –  odmiana  „mini 9-bil”  rocznik  2002 i młodsze  
 
DRUŻYNÓWKI dziewcząt w odmiany „8”-„9”-„10” bil,  rocznik zawodniczek: 2002 r. i młodsze,   
DRUŻYNÓWKI chłopców  w odmiany „8”-„9”-„10” bil,  rocznik zawodników: 2002 r. i młodsi 
 

W zawodach nie mogą brać udziału: - aktualni  członkowie kadry narodowej juniorów. 
 

3..    Adres do korespondencji:  Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży PZBil ul. Niemcewicza 50/56,                                    
97-200 Tomaszów Maz.  tel. 795 44-51-80    

                                                 e-mail:   junior@bilard-sport.pl    lub kobo131@wp.pl    
        
            Patronat :                     Polski Związek Bilardowy  
             
            Współorganizator: 
                                               Klub „TCF HUB Centrum Sportu” -  aleja 29 Listopada 94B,  
                                                31-406 Kraków tel. 516171496  
                                                e-mail: kontakt@tcfhub.pl 
                                                lub 
                                                tel. 604 169 069      e-mail: marcin@tcfhub.pl 
                                                tel. 503 592 708    e-mail: lasat@onet.poczta.pl 
                                                tel. 502 579 878      e-mail: bilardoholik@tcfhub.pl 
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4.   Mistrzostwa odbędą się w dniach 14-16.09.2018 r.  

 
       Miejsce gier kat. chłopców:  klub/sala:  klub „TCF HUB Centrum Sportu” -  al. 29 Listopada 94B KRAKÓW 
       Miejsce gier kat. dziewcząt:  klub/sala: klub „PiK” ul.  Estery 18, KRAKÓW  

     Miejsce noclegowe:  Dom Studenta  Hotel Studencki  ul. Bydgoska 19,  30-056 Kraków telefon: 12 636 80 00 
5..   
Zakwaterowanie godz. 10.00-12.00 
Odprawa godz. 12.00-12.30  klub „TCF HUB Centrum Sportu” -  al. 29 Listopada 94B 
Uroczystość otwarcia zawodów 12.30 – 13.00 klub „TCF HUB Centrum Sportu” -  al. 29 Listopada 94B 
Start  I i II runda odbędzie sie od godz. 13.30  tabele będą już rozlosowane przez KSDiM, wszelkie zmiany w składzie 
zgłoszonych zawodników, lub ich nieobecność należy zgłaszać jak najwcześniej do Dyrektora Turnieju lub Sędziego 
Głównego.   
 
6.  Zgłoszenia do mistrzostw tylko na drukach (zał. 1) do 30.08.2018 
Po zakwalifikowaniu drużyny i zawodników przez KSDiM  PZBil wg daty wpływu wniosku,  klub jest zobowiązany dokonać 
opłaty.  Opłaty startowe dokonują kluby przelewem do dnia  02.09.2018 
na konto :  65 1240 4748 1111 0010 8220 4265  
                  TCF, ul. Grzegórzecka 67 D, 31-559 Kraków 
"opłata startowa w zawodach UKS"  
 
7..   W zawodach zagra max 96-116 zawodników  
 
16 (24)  zespoły w grach drużynowych  
24-32 pupili – III-VI SP 
32-48 juniorów młodszych – III GIM i VII VIII SP 
16-32 dziewczyny  
 
Kwalifikacje do mistrzostw odbędą się podstawie klasyfikacji generalnej za rok 2017 Systemu Współzawodnictwa 
Sportowego PZBil. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną UKS-y, które zajmują najwyższe lokaty w swoim 
regionie – województwie, liderzy lig wojewódzkich oraz prowadzące Regionalne Centra Bilardowe PZBil. KSDiM podejmuje 
decyzje o zakwalifikowaniu po analizie sprawozdań z działalności klubów, ich aktywności sportowej i na podstawie karty 
zgłoszenia zespołu do mistrzostw. 
 
8..  Prawo zgłoszeń do mistrzostw mają tylko licencjonowane UKS-y które przedłożą aktualny wypis z rejestru 
potwierdzający osobowość prawną UKS-u (wypis ważny 6 m-cy) i legalność jego działalności. 
oraz zawodnicy posiadający udokumentowaną przynależność sportową w UKS-ach.  
Wzór zgłoszenia (zał. 1)  Zawodnicy zobowiązani są posiadać:  
- licencję zawodnika PZBil  
-dokument potwierdzający tożsamość, (np. legitymację szkolną, dowód, paszport lub inny ze zdjęciem) w celu 
zameldowania w hotelu; 
-pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach sportowych. (zał. 2) 
9..    Opiekunowie ekip – trenerzy składają przed zawodami: 
 
- deklarację odpowiedzialności cywilnej i prawnej wzór (zał. 3) 
- wypis z KRS o rejestracji klubu w sądzie lub w urzędzie ( ważny 6 m-cy) 
- pisemna zgoda rodziców- uczestnika zawodów na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (zał. 4) 
- pisemna zgoda rodziców zawodników na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych n/n 
imprezy  zdjęć oraz materiału wideo na stronie, portalach społecznościowych. (zał. 5) 
- pisemną informację z danymi do wystawienia faktury VAT 
 
Organizatorzy zastrzegają możliwość nie dopuszczenia do zawodów zawodnika i Klubu,  
który nie posiada do okazania sędziemu w/w dokumentów. 
 
10..  Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz promocję imprezy w mass mediach, wszyscy zawodnicy zobowiązani 
są posiadać regulaminowy strój turniejowy, określony regulaminem sportowym PZBil, : 
  
tj. wizytowe ciemne spodnie lub spódniczki, białe koszule, muszki lub krawaty, kamizelki,  
lub koszulki klubowe jednakowe dla całej drużyny, wizytowe buty typu ciemne pantofle, 
 
 Na stroju musi być emblemat Klubu oraz logo PZBil. 
 
Interpretacja oraz ostateczna decyzja w kwestii uznania lub nie stroju zawodnika, należy do sędziów zawodów.   
 
 

11..    Każdy UKS ma prawo zgłosić do MP UKS-ów: 
 
-      do 3 zawodników w każdej z kategorii w grach indywidualnych,  
klub ma także prawo prosić o przyznanie 1 miejsca dodatkowego dla zawodników w uzasadnionych przypadkach.  
 
Jednakże udział wszystkich innych osób (tj. kierowcy, lub dodatkowego opiekuna poza opiekunem zawodników ON),  
muszą być zatwierdzone wcześniej przez Dyrektora Mistrzostw). O ilości przyznanych miejsc zadecyduje KSDiM.  
 
-      1 drużynę - tj. 3 zawodników + rezerwowy i opiekuna (trenera), do każdej z gier drużynowych osobno. 
 
O ostatecznej liczbie zakwalifikowanych zawodników z każdego klubu decyduje Dyrektor Zawodów 



 
12.   Opłaty startowe wynoszą: 
A/ jeden zawodnik ( w ramach limitu klubowego, który wynosi do 3 zawodników w kategorii )   - 120 zł   
B/ jeden  opiekun  na klub  -  60 zł  
C/ zawodnicy ponad limitem regulaminowym (w tym rezerwowi zawodnicy) - 200 zł 
D/ osoba dodatkowa (np. kierowca, drugi opiekun itd. i tylko po uzyskaniu zgody DT) - 180 zł  
E/ opłata za brak licencji zawodnika - 10 zł (wyrobienie na miejscu wtórnika, wzory deklaracji znajdują się na www 
F/ opłata startowa dla zawodników  nie korzystającego z zakwaterowania 50 zł  (wszyscy  bez noclegów.)  
G/ opłata startowa dla opiekunów/trenerów nie korzystającego z zakwaterowania 20 zł (wszyscy bez noclegów).  
H/ opłata za start w grach zespołowych – za  drużynę dziewcząt 50 zł 
I/ opłata za start w grach zespołowych – za  drużynę chłopców  50 zł 
J/ kara dla Klubu za zgłoszenie  zawodnika do mistrzostw i brak ich startu wynosi  150 zł  
 
13.   W ramach opłaty uczestnicy MP UKS otrzymają:  
dwa noclegi: 14/15.09, 15/16.09 
wyżywienie: 
- obiadokolacja w dniu 14 września 
- śniadanie 15 września, 
- obiad 15 września 
- kolacja 15 września 
- śniadanie 16 września 
- obiad 16 września 
udział w imprezach wg programu.  
 
14.   Zawodnicy i Kluby dokonują ubezpieczenia NNW we własnym zakresie, za rzeczy pozostawione bez 
opieki i zagubione w miejscu noclegu oraz sali gier organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.     
 
15.   WYNIKI ON-LINE i TRANSMISJA VIDEO LIVE 
www.bilard-sport.pl   
www.tvsports.pl  
www.youtube.com/channel/UCy7MsQP1bg2oR_QPmWtytrg (Piątkowiec Bilard) 
16.   W sprawach nie ujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil. 
 
17. Dyrektor Turnieju:  
Dyrektorem Turnieju jest  Dariusz Kobacki   
Sędzią głównym Turnieju jest:  Marcin Krasnodębski 
Sędzią Turnieju w  klubie „PiK”: Andrzej Siejko 
 
18.  Informacje dodatkowe  
Istniej możliwość przyjazdu w dniu 13.09.2018 r. – należy to jednak ustalić wcześniej  min. na 7dni z  
p. Andrzejem Siejko  tel . 503 592 708 
opłata za dodatkowy nocleg bez wyżywienia wynosi:  50 zł / osoba. 
 
 19.  Warunkiem otrzymania wywalczonych nagród oraz medali, pucharów itd. jest obecność zawodnika  
        na ceremonii zakończenia mistrzostw 
 
20.   Ramowy plan mistrzostw 
 
 
1 dzień                              piątek  14.09.2018 r.    
              10.00 - 12.00     przyjazd i zakwaterowanie w hotelu 
              12.00 - 12.30  -  odprawa klub „TCF HUB Centrum Sportu” -  al. 29 Listopada 94B, 31-406 Kraków                           
              12.30  - 13.30     UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ZAWODÓW w klub „TCF HUB Centrum Sportu”. 
              14.00 - 19.00  -  gry 1-2 runda 
                          19.30   - OBIADO – KOLACJA  
             20.00 – 22.00    - „ KRAKÓW NOCĄ” 
             21.00                - Spotkanie Szkoleniowe Trenerów i Opiekunów z Kierownictwem PZBil i Klubu TCF HUB 
                                       w  klub „TCF HUB Centrum Sportu” al. 29 Listopada 94B Kraków, tel. 516171496 
                              
2 dzień                                sobota  15.09.2018 r.    
                8.00 -   9.30  -  śniadanie i dojazd zawodników na salę gier 
              10.00 - 19.00  -  gry indywidualne kontynuacja wg tabel do fazy ćwierćfinałów 
                          20.00  -  kolacja  
  
 
3 dzień                                niedziela 16.09.2018 r.    
                 8.00 - 9.30   -  śniadanie i dojazd zawodników na salę gier 
               10.00 -16.00  -  półfinały i finały, gry drużynowe   
                                  
                   ok.  16.30    -  ceremonia wręczenia tytułów i nagród 
        
  
 
 

Zawody dofinansowane ze środków MSiT oraz Polskiego Związku Bilardowego 

http://www.bilard-sport.pl/
http://www.tvsports.pl/
http://www.bilard-sport.pl/files/pliki/karta_zgloszeniowa_mpuks2009.pdf

