
 

 

 

REGULAMIN 

MISTRZOSTW WARMII I MAZUR W BILARDZIE SPORTOWYM 

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 

 

ORGANIZATORZY: 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

Burmistrz Miasta Kętrzyn 

Burmistrz Miasta Mrągowo 

Komitet Organizacyjny 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Rozgrywki odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. 

2. W rozgrywkach biorą udział zespoły czteroosobowe ( można zgłosić 

większą liczbę zawodników). 

3. Drużyny rozgrywają mecze systemem każdy z każdym do 5 wygranych 

partii. Każdy mecz składa się z dwóch pojedynków indywidualnych : 

- w odmianę 8 bil 

- w odmianę 10 bil 

Oraz pojedynku parami w odmianę 9 bil. 

Ustawienie zawodników do każdego meczu wyznaczają kapitanowie drużyn nie 

znając ustawienia przeciwnika. 



4. Mecze rozgrywane są na podstawie oficjalnych przepisów gry w bilarda 

PZBiL. W zawodach mogą brać udział zawodnicy licencjonowani oraz amatorzy. 

5. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 1 punkt. Wyniki indywidualne oraz 

gry parami zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej. W wypadku jednakowej ilości 

punktów w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej sumowane są małe punkty. O 

ostatecznej klasyfikacji punktów decyduje bezpośredni mecz lub mecz dodatkowy. 

6. Turniej prowadzony jest przez sędziego posiadającego licencję PZBiL. 

Do jego obowiązków należy czuwanie nad przebiegiem rozgrywek, notowanie 

wyników, przyjmowanie odwołań kapitanów drużyn. 

7.  Organizator zobowiązany jest przygotować salę, niezbędny sprzęt, 

zaplecze sanitarne oraz zapewnić bezpieczeństwo w czasie zawodów. Zawodnicy 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów, kulturalnego zachowania się oraz 

przestrzegania przepisowego ubioru. Dopuszczalne jest używanie ubiorów klubowych. 

8. Nagrody za miejsca w klasyfikacji: 

a) Zespołowej: 

- dla najlepszej drużyny – puchar przechodni ( przechodzi na własność po 

trzykrotnym zdobyciu) 

- dla trzech pierwszych drużyn – dyplomy uznania 

- dla każdego zawodnika drużyn zajmujących trzy pierwsze miejsca – medale ( 

złote, srebrne, brązowe ) 

             b) Indywidualnej: 

                  - za zajęcie trzech pierwszych miejsc – puchary. 

                Nagrody ufunduje  Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko –                                                   

Mazurskiego. 

         9. Zawody odbędą się 11.11.2016 r., o godzinie 10:00 w Sali Bałtyckiego Centrum 

Bilardowego w Kętrzynie przy ulicy Moniuszki 1. 

10.    W miarę możliwości organizacyjnych w latach następnych, Mistrzostwa Warmii i Mazur 

rozgrywane będą w mieście zwycięzcy zawodów w roku poprzednim lub miejscu ustalonym 

przez Komitet Organizacyjny. 

11.  Zgłoszenia do udziału w mistrzostwach telefonicznie do 10.11.2016 na numer sekretarza 

lub przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 

 

 

             Sekretarz                                                                                      Przewodniczący 



 Komitetu Organizacyjnego                                                            Komitetu Organizacyjnego 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

Przewodniczący – 506 245 680, 

Sekretarz – 881 048 007 


