REGULAMIN KOMISJI SPORTOWEJ
Polskiego Związku Bilardowego
ROZDZIAŁ I
KOMISJA SPORTOWA PZBil
§1

1. Komisja Sportowa Polskiego Związku Bilardowego składa się z minimum trzech osób:
- Przewodniczący
- V-ce przewodniczący
- Członkowie
2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku Bilardowego.
3. V-ce przewodniczącego i Członków Komisji Sportowej PZBil powołuje i odwołuje
przewodniczący KS PZBil.
4. Kadencja KS PZBil trwa zgodnie z kadencją Zarządu PZBil
5. Decyzje KS PZBil zapadają zwykle większością głosów (w wypadku równej ilości
głosów decyduje glos przewodniczącego komisji).
6. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
7. Komisja Sportowa realizując zadania programowe współpracuje z innymi komisjami i
organami Związku.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA KOMISJI SPORTOWEJ PZBil
§2
1. Układanie i sporządzanie kalendarza rozgrywek sportowych Polskiego Związku
Bilardowego.
2. Określanie zasad rozgrywek sportowych Polskiego Związku Bilardowego.
3. Określanie zasad i prowadzenie rankingu indywidualnego PZBil.
4. Określanie zasad i prowadzenie klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
5. Ustalanie zasad przyznawania licencji klubowych i zawodniczych.
6. Określanie zasad powoływania kadry narodowej.
7. Organizacja programowa szkoleń i obozów sportowych.
8. Opracowywanie regulaminów przynależności klubowej oraz trybu zmian barw
klubowych.
9. Określanie zasad przyznawania klas sportowych.
10. Opracowywanie innych regulaminów związanych z systemem rozgrywek
sportowych PZBil.
11. Dokonywanie analizy i rejestracji wyników sportowych.
ROZDZIAŁ III
KALENDARZ ROZGRYWEK SPORTOWYCH PZBil
§3
1.Kalendarz rozgrywek sportowych KS PZBil ustala każdorazowo na jeden rok
kalendarzowy.
2. KS PZBil ustala miejsca rozgrywek sportowych po rozpatrzeniu ofert na ich
organizację.
3. Ostateczną wersję kalendarza rozgrywek sportowych na podstawie propozycji KS
ustala Zarząd PZBil.

§4
1. Kalendarz rozgrywek sportowych PZBil ustalany jest z uwzględnieniem:
- podziału na poszczególne odmiany gry w pool-bilard i karambol,
- podziału na kategorie wiekowe,
- podziału na kobiety i mężczyzn i osoby niepełnosprawne (ON)
2. W zawodach indywidualnych i drużynowych mężczyzn mogą brać udział kobiety (z
wyjątkiem Mistrzostw Polski i Eliminacji Mistrzostw Polski), w zawodach dla kobiet
nie mogą brać udziału mężczyźni.
3. KS PZBil wnioskuje o przydzielenie organizacji poszczególnych zawodów sportowych
do Zarządu PZBil w terminie do 30 września roku poprzedzającego dany kalendarz.
4. Kalendarz rozgrywek sportowych PZBil może uwzględniać turnieje regionalne i
klubowe. Organizatorzy w/w turniejów chcący mieć rezerwację i wyłączność terminu w
kalendarzu sportowym zobowiązani są zgłosić propozycje do KS PZBil w terminie do
15 września poprzedzającego ustalenie kalendarza sportowego. Szczegółowy tryb
przyznawania terminów tych imprez zawiera regulamin sankcjonowania turniejów.
5. Biuro PZBil zobowiązane jest opracować umowy prawne z organizatorami
poszczególnych zawodów.
ROZDZIAŁ IV
ROZGRYWKI SPORTOWE PZBil
§5
1. W roku kalendarzowym odbywają się następujące zawody sportowe:
A) Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Pool-bilard „9", „8", „10”
B) Mistrzostwa Polski Juniorów w Pool-bilard „9", „8", „14/1", „10” z podziałem na
kategorie
wiekowe:
a) do lat 16 (w SWS)
b) od 17 do 18 lat (poza SWS)
C) Mistrzostwa Polski w Karambol,
D) Mistrzostwa Polski Dziewcząt:
a) w kategorii wiekowej do 18 lat w Pool bilard „10”, (poza SWS)
b) w kategorii wiekowej 17-18 lat w Pool Bilard „9”, (poza SWS)
c) w kategorii wiekowej do lat 16 w Pool Bilard „8” i „9” (w SWS)
E) Polska Liga Bilardowa,
F) Indywidualne Mistrzostwa Polski Biznesu,
G) Drużynowe Mistrzostwa Polski Biznesu,
H) Turnieje rankingowe Pol – Tour,
I) Turnieje rankingowe Junior – Tour,
J) Turnieje rankingowe w karambol,
K) Drużynowy Puchar Polski,
L) Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych – w ramach
programu sportu dzieci i młodzieży dopuszcza sie organizacje innych imprez sportowych,
Ł) Mistrzostwa Polski Old Boys
M) Turnieje rankingowe Old Boys
N) Mistrzostwa Polski Amatorów,
O) Mistrzostwa Polski Kobiet w Pool Bilard „9”, „10” i „8”,
P) Puchar Polski Kobiet,
R) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
S) Ligi Młodzieżowe
2. Kalendarz imprez ON ustalony jest corocznie przez Komisję do spraw osób
niepełnosprawnych.
3. Dopuszcza się organizację zawodów sportowych sygnowanych przez PZBil, nie
objętych kalendarzem rozgrywek sportowych na dany rok. Zawody takie muszą być
zgłoszone do KS na co najmniej 30 dni przed terminem ich organizacji i uzyskać
pozytywną opinię KS

§6
1. W Mistrzostwach Polski Mężczyzn (dot. Roz. 4, § 5, pkt.1 A) w 8-bil, 9-bil, 10-bil
uczestniczy w każdą z odmian 32 zawodników:
- aktualny Mistrz Polski danej odmiany,
- 21 najwyżej sklasyfikowanych w Rankingu Polski (sezonu), uwzględniającym
odjęcie najsłabszego wyniku w zawodach Pol-Tour
- 6 zawodników wyłonionych w turniejach eliminacyjnych (1 termin – 3 miejsca
eliminacji). W eliminacjach do Mistrzostw Polski mężczyzn mogą brać udział
wyłącznie mężczyźni.
- mistrz Polski Amatorów (odmiana 8 bil), zwycięzca rankingu Old Boys
(odmiana 9 bil), najlepszy zawodnik mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych
(odmiana 10 bil).
- 3 zawodników z tzw. "dzikiej karty" przydzielanej przez KS PZBil (2 Dzikie
Karty) oraz organizatora Mistrzostw Polski (1 Dzika Karta). Decyzja o przyznaniu
„Dzikich Kart” leży w gestii Komisji Sportowej i Zarządu PZBil oraz organizatora MP. W
przypadku zakwalifikowania się zawodnika do Mistrzostw Polski (Ranking, eliminacje) a
następnie jego rezygnacji z udziału, zwolnione miejsce przechodzi do dyspozycji KS i
Zarządu PZBil jako Dzika Karta.
2. W Mistrzostwach Polski Juniorów uczestniczy 16 zawodników w grupie starszej w
każdej odmianie. W grupie młodszej w odmianę "9" i "8" i „10”wystepuje po 32
zawodników zaś w "14/1” szesnastu zawodników. Zasady kwalifikacji do Mistrzostw
określa na każdy rok komunikatem KSDiM PZBil.
3. Szczegółowe zasady pozostałych zawodów rozgrywek sportowych opracowuje KS PZBil
i przedstawia w Zarządzeniu lub regulaminach turniejów.
4. Przewodniczący KS PZBil przedkłada Zarządowi PZBil propozycje Dyrektora
Generalnego zawodów odpowiedzialnego za przebieg sportowy i opracowanie
szczegółowego regulaminu zawodów. W przypadku Mistrzostw Polski Dyrektora powołuje
Zarząd PZBil.
5. Zasady udziału w Mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych ustala Komisja do
spraw osób niepełnosprawnych i wydaje w zarządzeniu.
§7
1. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Bilardowy zawodnika obowiązuje
określony strój sportowy:
a) strój reprezentacyjny:
-biała wizytowa koszula z długim rękawem,
-spodnie czarne lub ciemne - wizytowe
-kamizelka
-muszka lub krawat
-buty ciemne - wizytowe
b) strój klubowy - jednakowy dla zawodników z tego samego Klubu
-koszulka polo z kołnierzykiem oraz logo klubu
-spodnie czarne lub ciemne - wizytowe
-buty ciemne - wizytowe
c) strój kadry - określony w Zarządzeniu.
Na każdym stroju sportowym zawodnik zobowiązany jest posiadać logo PZBil
(umieszczone na prawym ramieniu kamizelki lub prawym rękawie koszuli i koszulki)
2. W czasie trwania zawodów sportowych Dyrektor Turnieju ma prawo zwolnić
zawodników z obowiązku grania w kamizelce lub muszce (krawacie).
ROZDZIAŁ V
RANKING INDYWIDUALNY
§8
1. Ranking indywidualny prowadzony jest przez KS PZBil w oparciu o wyniki z

turniejów rankingowych i Mistrzostw Polski łącznie, osobno dla każdej odmiany gry w
pool - bilard i karambol.
2. Regulaminy poszczególnych turniejów rankingowych opracowuje Dyrektor lub
Organizator Turnieju i przedkłada do zaopiniowania KS PZBil, która wydaje je w
Zarządzeniu.
3. Tabele punktów rankingowych opracowuje KS PZBil i wydaje w Zarządzeniu.
4. Prowadzone są również osobne rankingi dla poszczególnych grup i odmian. Zasady ich
punktacji są określone w regulaminach poszczególnych imprez sportowych.
5. Zwycięzca Rankingu Polski mężczyzn oraz zawodnik, który zajął na koniec sezonu 2
miejsce, otrzymują automatyczną nominację do składu Kadry Narodowej oraz
reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
6. Zwyciężczyni Rankingu Polski kobiet otrzymuje nominację do składu Kadry Narodowej
oraz reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
ROZDZIAŁ VI
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA
§9
1. Klasyfikacja indywidualna Polskiego Związku Bilardowego prowadzona jest w
oparciu o punkty zdobyte łącznie w turniejach rankingowych i Mistrzostwach Polski.
2. Klasyfikacja prowadzona jest osobno dla pool-bilarda i karambola.
3. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest w oparciu o wyniki rozgrywek ligowych.
4. Klasyfikacja indywidualna dla rozgrywek ligowych – osobno dla Bilardowej Ekstraklasy,
I Ligi i II Ligi.
ROZDZIAŁ VII
LICENCJE KLUBOWE I ZAWODNICZE
§10
1. Licencje Polskiego Związku Bilardowego dzielą się na:
- licencje klubowe
- licencje zawodnika
- licencje Trenera
- licencje Instruktora Sportu
- licencje instruktora PZBil
- licencja sędziowskie
Tryb uzyskiwania licencji ustala Zarząd PZBil i wydaje w Regulaminie.
3. Komisja opracowuje w zarządzeniu kartę praw i obowiązków zawodnika. Dokument
ten uchwala Zarząd PZBil.
4. Osoba uczestnicząca w zawodach organizowanych przez Polski Związek
Bilardowy zobowiązana jest do posiadania (okazania sędziemu zawodów)
aktualnej licencji zawodniczej i karty prawa do gry na dany sezon sportowy.
Pełna odpowiedzialność za posiadanie aktualnych badań lekarskich niezbędnych
do udziału we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez PZBil
spoczywa w przypadku zawodników zrzeszonych na klubie którego barwy
reprezentują, a w przypadku niezrzeszonych bezpośrednio na zawodniku.
5. Licencję zawodnika może uzyskać osoba zrzeszona w klubie sportowym. Na własny
wniosek dana osoba może uzyskać licencję zawodnika - niezrzeszonego.
6. Rejestr licencji klubowych i zawodniczych prowadzi biuro PZBil.
ROZDZIAŁ VIII
KADRA NARODOWA PZBil
§ 11
1. Skład kadry narodowej ustala się na wniosek trenera kadry narodowej, po uzyskaniu
opinii KS PZBil. Skład kadry zatwierdza Zarząd PZBil.
2. W skład kadry narodowej wchodzą zawodnicy klubów sportowych:

a) w pool-bilard
- mistrzowie i mistrzynie Polski w: 9-bil, 8-bil, 14/1, 10-bil w każdej kategorii wiekowej,
- zwycięzcy Rankingów Polski mężczyzn (1 i 2 miejsce) i kobiet (1 miejsce)
- zawodnicy z czołówki klasyfikacji indywidualnej (WPA, EPBF, PZBil) wytypowani przez
KS PZBil oraz trenerów i zatwierdzeni przez Zarząd
b) w karambol
- Mistrz Polski w trzy bandy
- Mistrz Polski w grę otwartą
- Zawodnicy z czołówki rankingu w karambol
3. Kadra powoływana jest dla:
- mężczyzn,
- juniorów,
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
3. Odwoływanie ze składu kadry narodowej następuje na wniosek Przewodniczącego KS
PZBil zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bilardowego.
4. Szczegółowe regulamin powoływania kadry narodowej i reprezentacji uchwala Zarząd i
wydaje w Regulaminie.
§ 12
1.Trenera selekcjonera kadry narodowej powołuje i odwołuje Zarząd PZBil.
2. Trener - selekcjoner powoływany jest osobno dla:
- mężczyzn
- juniorów
- kobiet
- osób niepełnosprawnych.
ROZDZIAŁ IX
SZKOLENIA I OBOZY SPORTOWE
§ 13
1. Komisja Sportowa PZBil współuczestniczy w opracowaniu programu szkolenia dla:
- zawodników uczestniczących w obozach szkoleniowych,
- instruktorów i trenerów,
- organizatorów zawodów sportowych,
- prowadzących sekcje bilardowe przy uczniowskich klubach sportowych.
2. Komisja otrzymuje i zatwierdza plany przygotowań do udziału w imprezach głównych,
tj. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, sporządzone przez trenerów selekcjonerów.
ROZDZIAŁ X
PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA I TRYB ZMIAN BARW KLUBOWYCH
§ 14
1. Komisja Sportowa opracowuje regulaminy przynależności klubowej oraz zmian barw
klubowych zgodnie z ogólnopolskimi przepisami i wydaje w Regulaminie.
2. Okres zmian barw klubowych dla zawodników trwa od pierwszego dnia po
Mistrzostwach Polski Mężczyzn i kończy się na dzień przed pierwszą kolejką Polskiej Ligi
Bilardowej.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą wydawane Zarządzenia KS
PZBil.

§16
1. Regulamin sportowy zatwierdza na wniosek Przewodniczącego KS PZBil Zarząd
Polskiego Związku Bilardowego.
2. Z dniem wejścia w życiu niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin
Sportowy Polskiego Związku Bilardowego.
3. Kluby obowiązane są dostosować swe przepisy wewnętrzne w przedmiocie
uregulowanym Regulaminem do jego postanowień.
4. Regulamin Sportowy wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. z dniem 27 grudnia
2017 roku.
Skróty:
PZBil - Polski Związek Bilardowy
KS - Krajowa Komisja Sportowa

