
REGULAMIN FINAŁÓW  
BILARDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW i JUNIOREK  17-18 lat 

 ŁÓDŹ 2020 
 

gry poza systemem sportu młodzieżowego rocznik 2002 i 2003  

Organizator:  
Polski Związek Bilardowy 

Miejsce: 

Klub Bilardowy FRAME ul. Narutowicza 5/7  Łódź 

Patronat:  

Ministerstwo Sportu  

Patronat Medialny;  

www.tvsports.pl 

Termin:     
02.07.2020  -     8 bil     chłopcy  

03.07.2020  -     9 bil     chłopcy 
04.07.2020  -     14/1     chłopcy 

05.07.2020  -    10 bil     chłopcy 

 
04.07.2020  -     9 bil   dziewczyny   

05.07.2020  -   10 bil   dziewczyny         

Listy startowe i tabele gier: 

Tabele gier i listy zawodników zakwalifikowanych znajdują się na www.bilard-sport.pl w zakładce: Turnieje / 
Mistrzostwa Polski Juniorów. 

Zgłoszenia: 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału potwierdzonego 

przez Klub, najpóźniej do dnia 21 czerwca  2020 r.  
 (ZAŁĄCZNIK:  Zgłoszenie startu MP juniorów 17-18/2020 )   na email: junior@bilard-sport.pl 

Warunki udziału: 

- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu   

- kartę prawa do gry PZBil na rok 2020, 
- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie  

- posiadać ubezpieczenie NNW, na okres trwania zawodów. 
- stawić się wraz z pełnoletnim opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez całe 

mistrzostwa, dotyczy także zawodników pełnoletnich. 

Zawodnicy zobowiązani są:  
Zawodnicy i trenerzy  są zobowiązani do udziału w odprawie wg kalendarza zawodów, ceremonii otwarcia, 

znajomości i przestrzegania regulaminów oraz programu mistrzostw, wszyscy medaliści  zobowiązani są do 
obecności w ceremonii wręczenia medali oraz zamknięcia MPJ  

Zawodnicy i trenerzy są zobowiązani do znajomości i przestrzegania regulaminów MPJ oraz programu mistrzostw            

i regulaminów PZBil.  
Zawodnicy i trenerzy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i Zarządzeń związanych z zapobieganiem 

COVID-19. Regulamin taki zostanie opublikowany na 7 dni przed zawodami. 

Opłaty startowe:  

50,00  zł – każda odmiana gry   

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

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. 

 
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 ). Na stroju musi być  Logo PZBil i klubu.  

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. Na strojach mogą być umieszczone nazwiska zawodników oraz loga sponsorów.  

 Ubezpieczenie i opieka:   

 Kluby macierzyste ponoszą odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników, a opiekunowie wyznaczeni 

przez Kluby zawodników sprawują opiekę nad zawodnikami podczas wszystkich dni zawodów. 

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. 

Sędziowie: 

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


Dyrektorem turnieju jest p. Dariusz Kobacki,  
 pozostałe osoby obsługi zawodów będą ogłoszone w komunikacie  

Sędzia główny zawodów  p. …………………………. 

Sędzia stolikowy I ………………………..…………..  
Sędzia stolikowy II …………….………………………  

 Nagrody:  

Zawodnicy nie otrzymują nagród rzeczowych. Zwycięzca otrzyma puchar a czterech najlepszych zawodników 

medale. Zawodnicy otrzymują  kwalifikacje  do startu w ME  (na podstawie wyników MPJ wyłaniana jest kadra 
narodowa na 2020 r.) 

 Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz sportowe regulaminy SSM IS w W-wie MSPortu. 
Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil.     

Rekomendacje PZBil i Zarządzenia dotyczące  COVID1-19: 
Zostaną opublikowane na www na 7 dni przed zawodami oraz zostaną wywieszone przed salami gier.  

PZBil zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, w każdym terminie, zawieszenia lub ich przełożenia a także 
do niedopuszczenia zawodników z tzw. grup ryzyka, rejonów, lub klubów gdzie wykryto COVID-19 lub gdy 

zostanie zwiększone zagrożenie epidemiologiczne, zostaną ogłoszone Rządowe zakazy i ograniczenia w związku z 
pandemią, stanem wyjątkowym, stanem klęski żywiołowej i wystąpieniem innych sił wyższych.     

 
Inne UWAGI : 

PZBil i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas ich przemieszczania 

się między salami gier oraz miejscem noclegowym a miejscem zawodów.    
   

Za bezpieczeństwo zawodników odpowiedzialni są opiekunowie/rodzice zawodników oraz delegujące kluby. PZBil 

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

PZBil i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas ich przemieszczania 
się między 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. 

Na salę gier mogą być wpuszczani tylko zawodnicy i trener z uprawnieniami lub licencją  PZBil !!!! 

Rodzice i kibice mogą nie zostać wpuszczeni na sale gier, ze względu na limity osób na m2 i inne obowiązujące 
przepisy oraz wytyczne dotyczące stanu epidemicznego, które będą obowiązywały. 

Ostateczna interpretacja powyższych przepisów należy do organizatorów MPJ i nie ma od nich odwołania.  

 

 

Kielce 01.06.2020 


