LIGI MŁODZIEŻOWE PZBil 2019
REGULAMIN
1. Ligi Młodzieżowe to cykl turniejów organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Bilardowego
dla dzieci w wieku do lat 16, z wyłączeniem zawodników członków Kadry Narodowej.
2. Organizatorem wojewódzkim są Okręgowe Związki lub Kluby wyznaczone przez PZBil.
3. Zasięg organizacyjny każdej LM lub BLW obejmuje minimum: województwo lub okręg
międzywojewódzki, który określony jest regulaminem wewnętrznym każdej ligi.
4. Nagrodą główną dla zwycięzcy rankingu rocznego LW jest prawo startu MP juniorów PZBil
w kat. junior młodszych i juniorka młodsza.
5. W ciągu całego roku kalendarzowego rozegrane zostaną minimum 4 turnieje w dwóch rundach :
Runda wiosenna: luty – czerwiec ………. turniej w 8-bil i turniej w 9-bil
Runda jesienna: wrzesień – grudzień …… turniej w 8-bil i turniej w 9-bil
Turnieje rozgrywane są w rocznikach zawodników 2011-2003
Zaleca się podział na kategorie wiekowe:
2011-2008 młodzik *
2007-2006
junior młodszy - pupil *
2003-2005
junior młodszy *
*. - jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie turnieju w/w kategoriach
to można je łączyć w jednym turnieju ale rankingi należy prowadzić oddzielnie
i jeżeli to możliwe osobno dla dziewcząt i chłopców.
6. W kategorii wiekowej 2011-2006 należy stosować odmiany gry wg przepisów „mini-9 bil” (sześć bil)
oraz „mini 8-bil” (trzy całe i trzy połówki + czarna lub cztery połówki i cztery cale + czarna)
minimum do 3 wygranych partii, natomiast w kat. 2005-2003 min do 3 wygranych partii w odmiany
gier 8-bil i 9-bil dla gier właściwych wg przepisów PZBil.
7. Ranking indywidualny prowadzony będzie według przedstawionej poniżej tabeli:
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8. Prowadzony będzie również ranking drużynowy - suma zdobytych punktów przez 3 najlepszych
zawodników w każdym turnieju w każdej z kategorii.
9. Organizatorzy mają prawo określenia limitu osobo/starów zawodników z jednego klubu w każdym
z turniejów.
10. Opłaty startowe, formy nagród dla zawodników ustalają organizatorzy regionalni.
11. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników takiej samej liczby punktów na koniec sezonu decydują
kolejno: ilość wyższych miejsc w turniejach, pojedynek bezpośredni.
12. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych,
Szkolnych Klubów Sportowych, sekcje sportowe Klubów Kultury lub uczniowie reprezentujący Szkoły
za zgodą organu prowadzącego. Warunkiem startu jest posiadanie przez zawodnika licencji zawodnika
PZBil lub Karty Bilardzisty.
13. Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój turniejowy zgodny z regulaminem sportowym PZBil

(koszulki polo z logo PZBil i logo Klubu/Zespołu lub biała wizytowa koszula, muszka, kamizelka jednakowa dla wszystkich członków drużyny w kategorii wiekowej oraz ciemne wizytowe spodnie
i buty).
14. Obowiązek ubezpieczenia zawodników biorących udział w turnieju spoczywa na Klubie którego
członkami są zawodnicy, który bierze także odpowiedzialność za zawodnika podczas całej imprezy.
15. Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców
oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, które złożą na odprawie u sędziego zawodów.
16. PZBil nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas ich przemieszczania się
między salami gier oraz miejscem noclegowym lub miejscem zamieszkania a miejscem zawodów.
17. PZBil i organizator regionalny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników
pozostawione w klubie - sali gier.
18. Zawody prowadzą sędziowie posiadający licencję sędziego PZBil.
19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZBil.

Bieżące informacje na temat rozgrywek oraz ranking Wojewódzkiej Ligi Bilardowej znajdować się będą na
www.bilard-sport.pl w zakładce Ligi Młodzieżowe.

