
 

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO ABDIM PZBil 

BILARDOWE NADZIEJE OLIMPIJSKIE – KIELCE 2022 

Organizator:    Polski Związek Bilardowy,  
                           Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Patronat Honorowy:   Sekretarz Stanu MSiT Anna Krupka  

Miejsce:   Kieleckie Centrum Bilardowe, Kielce ul. Plac Moniuszki 2b  

Termin:          12 grudnia 2022, godz. 11.00 

Zgłoszenia:    do 30 listopada 2022 

Uczestnicy: 

3 zawodników i opiekun z klubów biorących udział w Akademii Bilardowej Polskiego Związku 
Bilardowego posiadających umowę. Zawodnicy rocznik 2009 i młodsi  posiadający licencje PZBil            
oraz najlepsze wyniki potwierdzone wpisami  w „Dzienniczku treningowym”. 

Warunki uczestnictwa: 

- przesłanie przez klub ostatecznego zgłoszenia imiennego uczestników (zgodnie z załącznikiem)                 
do dn. 30.11.2022  

- przesłanie minimum  5 zdjęć z realizacji programu Akademii PZBil do 30 listopada 2022                           
i sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć  

- przesłanie listy wszystkich uczestników z wynikami testów (zrealizowanych prób) 

- zawodnicy przyjeżdżają na turniej finałowy w strojach turniejowych 

- opiekunowie przyjeżdżają na turniej finałowy otrzymają koszulki POLO od organizatora na miejscu 
rozgrywek  

ROZGRYWKI INDYWIDUALNE 

Część teoretyczna 

Każdy uczestnik losuje 5 pytań, za poprawne odpowiedzi otrzymuje punkty. 

- jeden raz (przy dowolnym pytaniu) może korzystać z książeczek BSW (przez 30 sekund) 

- tematyką pytań będzie wiedza o klubach i zawodnikach, czyli informacje zawarte w 1 i 2 części 
„dzienniczków treningowych”  Bilard Sportem Wszystkich    

Część praktyczna 

Każdy uczestnik  otrzymuje kartę startową i przystępuje do sprawdzianu umiejętności gry. 

Zadaniem jest wykonanie  10 ćwiczeń wybranych przez PZBil zawartych w 1 i 2 części „dzienniczków 
treningowych”  Bilard Sportem Wszystkich    

 

 
 



 

NAGRODY I ŚWIADCZENIA dla zawodników: 

- każdy uczestnik finałów otrzyma pamiątkową statuetkę,  

- każdy otrzyma dyplom/certyfikat potwierdzający udział, 

- każdy uczestnik otrzyma obiad (ciepły posiłek), 

- I miejsce - kij bilardowy + futerał + koszulka z autografem mistrza świata 

- II miejsce - kij bilardowy  

- III miejsce – kij bilardowy 

NAGRODY I ŚWIADCZENIA dla trenerów: 

- I miejsce (suma punktów 3 zawodników)  - TABLET  

- II miejsce (suma punktów 3 zawodników)  - SMARTWATCH 

- III miejsce (suma punktów 3 zawodników)  - SMARTWATCH 

- każdy trener (po jednym z klubu) otrzyma obiad (ciepły posiłek) 

- każdy trener (po jednym z klubu) otrzyma koszulkę POLO  zgodnie z kartą zgłoszeniową.  

UWAGA !!!     WRĘCZENIE WSZYTSKICH CERTYFIKATÓW I NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ………  
SUROCZYSTEGO OTWARCIA MISTRZOSTW POLSKI W KIELCACH                                           

12 GRUDNIA O GODZINIE 15.00   W HOTELU BINKOWKI.                                                                                
OBECNOŚĆ NA OTWARCIU MITSRZOSTW POLSKI  JEST OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH 

UCZESTNIKÓW 
 
Kluby macierzyste zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie NNW zawodników i OC trenerów. 

Przyjazd uczestników na zawody finałowe odbywa się na koszt własny. 

Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy pozostawione bez opieki w sali gier. 

PZBil zastrzega możliwość dopuszczenia do finału większej liczby uczestników z jednego Klubu. 

Uczestnictwo wszystkich 25 klubów biorących udział w Akademii jest obowiązkowe.  

Prawo do interpretacji regulaminu i rozstrzygania spraw spornych przysługuje wyłącznie 
organizatorowi turnieju 

Dyrektorem Turnieju jest p. Dariusz Kobacki.  
 

 

 

  

 

 


