Regulamin
Mistrzostw Polski w Pool Bilard Osób Niepełnosprawnych
2020

1. Organizator:
Polski Związek Bilardowy, TCF – HUB Kraków
2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają aktualne orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (konieczna kserokopia orzeczenia o
niepełnosprawności) i stawią się na odprawę.
3. Miejsca i terminy:
Zawody dwu dniowe - 18 – 19 wrzesień 2020. Początek godz. 10,00
Miejsce - Kieleckie Centrum Bilardowe plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
4. Warunki sportowe:
Z każdego klubu, po zakończeniu fazy eliminacyjnej 4 najlepszych graczy w
rankingu awansuje do finału narodowego. UWAGA! W finale narodowym
mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w minimum 2 turniejach
eliminacyjnych. W finałach Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w
odmianę „8", „9" wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach 9 stopowych.
5. Strój do gry:
W Mistrzostwach Polski będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z
krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty
czarne.
6. Warunki i opłaty startowe:
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie. Opłata startowa 30 zł - zawodnik,
zwolnieni z opłaty są członkowie kadry narodowej.

Odprawa techniczna w wyznaczonym terminie - w miejscu gier - Kieleckim
Centrum Bilardowym.
Potwierdzenie udziału w mistrzostwach do - przesłać do Dyrektora Turnieju na
e-mail: lasat@poczta.onet.pl.
Zawodnicy którzy będą chcieli przyjechać wcześniej (ze względu na daleki
dojazd) proszę o kontakt z Sekretarz PZBil p. Izabelą Gajek do dnia 14.09.2020
7. Nagrody:
W finałach Mistrzostw Polski dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe
oraz puchary i medale.
8. Dyrektor Turnieju: Andrzej Siejko
9. Sędzia Główny Turnieju: Sławomir Wolański,
Sędzia stolikowy turnieju: Józef Grzyb
10. Marketing i reklama:
W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia
działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie
działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą
objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z
Sali gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do
usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej
PZBil. Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników
zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują
przepisy i zarządzenia PZBil oraz Dyrektora Turnieju.

