REGULAMIN SANKCJONOWANIA - LICENCJONOWANIA
SPORTOWYCH TURNIEJÓW BILARDOWYCH
W trosce o przejrzystość krajowego systemu sportowego Zarząd Polskiego Związku Bilardowego
wprowadza niniejszy regulamin. Jest on odwzorowaniem przepisów międzynarodowych,
funkcjonujących na świecie i w Europie. Regulamin obowiązuje licencjonowanych zawodników,
sędziów, trenerów i instruktorów, a także działaczy oraz kluby zrzeszone w PZBil. Obejmuje określone
grupy turniejów. Zgodnie z regulaminem w/w osoby mogą uczestniczyć tylko w turniejach
sankcjonowanych przez PZBil. Naruszenie regulaminu będzie wiązało się z sankcjami dyscyplinarnymi
zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZBil.
I. Kategorie zawodów sportowych:
Ze względu na rangę imprezy turnieje dzieli się na następujące kategorie:
A. Mistrzostwa Polski
B. Polska Liga Bilardowa, Klubowy Puchar Polski
C. Grand Prix Polski, Puchar Polski itp.
D. Turnieje międzynarodowe
E. Kwalifikacje do mistrzostw Polski
F. Turnieje otwarte
G. Turnieje na zaproszenia
H. Turnieje międzynarodowe rankingowe i główne (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa
Świata, Puchary Europy, Puchary Świata)
II. Licencjonowaniu podlegają następujące zawody:
Kategorii A, B , E i H. Organizatorem imprez jest tylko i wyłącznie Polski Związek Bilardowy.
Kategorii C. Na zlecenie PZBil organizatorem zawodów mogą być firmy wybrane przez Zarząd
Związku.
Kategoria D. Zawody, w których będą uczestniczyli zawodnicy z minimum dwóch innych państw niż
Polska, posiadające pulę nagród nie mniejszą niż 4.000 zł. Uwaga, dla turniejów o puli nagród powyżej
5.999 € może być wymagana licencja EPBF. W przypadku posiadania sankcji EPBF (po wcześniejszej
zgodzie PZBil) pobierana jest opłata za wpis do kalendarza sportowego PZBil w wysokości 50 zł.
Kategoria F i G. Organizatorem może być dowolny podmiot, który otrzyma licencję, a pula nagród
wyniesie minimum 4.000 zł.
III. Warunki otrzymania licencji
1. Złożenie pisemnego wniosku zawierającego:
- nazwę turnieju
- nazwę organizatora
- adres i kontakt telefoniczny
- miejsce organizacji zawodów
- regulamin zawodów
- oświadczenie, ze dokonana zostanie opłata licencyjna
2. Zatrudnienie do prowadzenia zawodów licencjonowanego sędziego PZBil
3. Dokonanie opłaty licencyjnej
IV. Wysokość opłat licencyjnych
W zawodach kategorii C - 10-15 % puli nagród lecz nie mniej niż 500 zł
W zawodach kategorii D - 10 % puli nagród lecz nie mniej niż 500 zł
W zawodach kategorii F i G - 5-10 % puli nagród lecz nie mniej niż 250 zł
W turniejach cyklicznych kończonych zawodami "masters" opłata może wynieść 5-10 % puli nagród,
jeżeli łączna kwota na nagrody podzielona na ilość turniejów da jednostkowo wartość większą niż
4.000 zł.
Pula nagród liczona jest od nagród gotówkowych i rzeczowych, z wyłączeniem pucharów i medali.
Opłata sankcjonująca turniej musi być wpłacona na rachunek Związku przed otrzymaniem pisemnej
decyzji o licencji.
V. Procedura przyznawania licencji.
Wnioski o licencje rozpatruje Komisja Sportowa PZBil, a decyzje podpisuje sekretarz generalny PZBil.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu PZBil. Organizator jest zobowiązany umieścić w sali gier i
materiałach reklamowych imprezy (jeżeli taki będą wydawane) logo PZBil. Związek na swojej stronie

internetowej umieszcza turniej w kalendarzu imprez. UWAGA: terminy imprez, które zostaną zgłoszone
do certyfikacji nie mogą kolidować z kalendarzem zawodów EPBF, WPA i PZBil.
VI . Imprezy kategorii F i G nie mogą odbywać się w terminach następujących zawodów:
- Polska Liga Bilardowa
- Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Kobiet i Amatorów
- Grand Prix Polski w Pool Bilard
- Best of the East – Polish Open
VII. Imprezy kategorii D nie mogą odbywać się w terminach następujących zawodów:
- imprez wymienionych w pkt VI.
- Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Kobiet
- Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Kobiet
- Drużynowego Pucharu Europy
- EPBF Euro Tour
- Drużynowych Mistrzostw Europy
Kielce, dnia 4 października 2005 roku
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 roku.
Poprawki wprowadzono na Posiedzeniu Zarządu w dniu 2 stycznia 2019 roku.

