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ZASADY PUNKTACJI 
 

BSW cz I…. 5 ćwiczeń za 6 pkt.  .................................. maksymalny wynik 30 pkt. 
 

BSW cz II…. 5 ćwiczeń za 6 pkt. .................................. maksymalny wynik 30pkt. 
 

Teoria z I i II cz…. 5 pytań po 5 pkt. ............................ maksymalny wynik 20 pkt. 
 

Zadania specjalne…  5 ćwiczeń po 4 pkt. ..................... maksymalny wynik 20 pkt. 
 
 
 

W przypadku takiej samej końcowej liczby punktów zdobytych przez zawodników w klasyfikacji 
indywidualnej lub drużynowej rozegrana zostanie „dogrywka finałowa” zasady której zostaną 
przedstawione podczas turnieju. 

 

*.-liczba prób może zostać zwiększona lub zmniejszona jeżeli taką decyzję podejmą organizatorzy po konsultacji z opiekunami. 
 
Podczas testu finałowego wybranych zostanie 3-5 zadań z podanych poniżej. BSW cz I. 
  

Ćwiczenie BSW cz. I Punktacja uwagi 

Ćwiczenie 2 str. 9 cz I Każda zaliczona bila to 1pkt.  (gra do pierwszego błędu) 
wbicie wszystkich 6 bil = 6 pkt. Zawodnik ma trzy próby.  
W protokole zapisujemy tylko wynik najlepszej próby. 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 6 str. 13 cz I Zaliczamy tylko bile dwukolorowe. Gdy wpadnie bila 
jednokolorowa lub nic nie wpadnie jest koniec próby. 
Każda zaliczona bila to 1pkt.  (gra do pierwszego błędu) 
wbicie wszystkich 6 bil = 6 pkt. Zawodnik ma trzy próby.  
W protokole zapisujemy tylko wynik najlepszej próby. 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 15 str. 22 cz I Wbicie bili po odbiciu od bandy z pozycji jak na rys.  
Bila biała nie może wpaść do łuzy. 
Zawodnik ma 6 prób. 
 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 14 str. 21 cz I Rozpoczynasz z linii pola bazy. Bila po odbiciu od bandy jak 
na rys. musi zatrzymać się na kartce A4 masz wtedy 2 pkt. 
Jeżeli zatrzyma się w polu bazy masz 1 pkt.  
Bila nie może dotykać band bocznych. 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 13 str. 20 cz I Bila biała nie może dotykać bandy. 
Po trzecim odbiciu bila biała musi zatrzymać się na polu 
bazy.  Zawodnik ma 6 prób.  
 
 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

 
 



 
Podczas testu finałowego wybranych zostanie 3-5 zadań z podanych poniżej. BSW cz II 
 

Ćwiczenie BSW cz. II Punktacja uwagi 

Ćwiczenie 26 str. 16 cz II Gramy białą bilę z pozycji nr 2 
Zawodnik ma 10 prób każda za 1pkt. 
Pamiętajmy, że bila biała ma cofnąć się i zatrzymać na 
kartce lub przetoczyć się przez nią. Nie może wpaść do łuzy 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 31 str. 23 cz II Gramy białą bilę z pozycji nr 1 
 a bila kolorowa ze środka stołu   
Zawodnik ma 10 prób każda za 1pkt. 
Pamiętajmy, że bila biała ma cofnąć się i zatrzymać na 
kartce lub przetoczyć się przez nią.Nie może wpaść do łuzy 

1 bila=1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 29 str. 20 cz II 2 bile kolorowe ustawione  na środku stołu jak na rys.   
w 2 odbiciach wbijamy  bile do tej samej środkowej łuzy 
Zawodnik ma 10 prób każda za 1pkt 
 

1 układ =1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 34 str. 26 cz II  3 bile kolorowe ustawione  na środku stołu jak na rys.   
w 3 odbiciach wbijamy  bile na przemian do  środkowych 
łuz.  Zawodnik ma 10 prób każda za 1pkt 
 

1 układ =1pkt. 
max 6 pkt. 

Ćwiczenie 41 str 35 cz II 3 bile kolorowe ustawione  jak na rys.  (dwie sklejone z 
bandą). W  3 odbiciach wbijamy  bile  do  tej samej  łuzy.  
Zawodnik ma 10 prób każda za 1pkt 
 

1 układ =1pkt. 
max 6 pkt. 

 
 

Zadania specjalne 
 

Zostaną wybrane gdy pozostanie czas na ich rozegranie , będą  także  z  cz. I i cz. II  Dzienniczka 
Treningowego BSW i  zostaną zaprezentowane na  turnieju finałowym .  

 

Teoria z wiedzy o sporcie bilardowym –która zamieszczona została w I i II części 
„Ogólnopolskiej Akademii Bilardowej „Bilard Sportem Wszystkich” oraz zaliczane będą także 
odpowiedzi rozbudowane o treści uaktualnione o najnowsze wyniki  jeżeli zawodnik taką wiedzą 
dodatkowo się wykaże. Zawodnicy będą losowali 5 pytań i mogą otrzymać 1 lub 2 pkt. za każdą 
odpowiedź. 

 
Pytania przykładowe: 
  Jak nazywa się mistrz Europy juniorów  i z jakiego był klubu ? (np. ten z książeczek lub ten z 2021 r.)  
  odp: (nazwisko to 1 pkt. klub to kolejny pkt.) 

                            
  Piotr Cepil – jest bilardowym rekordzistą wpisanym do „Księgi Guinnesa”, jaki Piotr ma pseudonim? 
    „mistrzunu” czy „bilardoholik” czy „czarodziej bil” ?  
   Jego rekord Guinnessa  to: gra 24 godziny non-stop w 9-bil czy zagranie 311 turniejów oficjalnych w ciągu 1 roku                           
   czy zagranie 132 turniejów ciągu 130 dni?    
 

UWGA: 
 

Doi interpretacji regulaminu turnieju, zasad wykonywania ćwiczeń, oceny stopnia umiejętności 
i poziomu wiedzy uczestników prawo mają tylko i wyłącznie organizatorzy turnieju.



 


