REGULAMIN ROZGRYWEK GRAND PRIX OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH
W POOL BILARD –2018
1. Organizatorzy : Komisja Sportu ON PZBil , Kluby PZBil
2. Miejsce:
Wybrane licencjonowane kluby PZBil.
• Tomaszów Mazowiecki – Klub DUET
• Dębica – KLUB PINO
• Kraków - TCF HuB ( be możliwości gry osób na wózkach inwalidzkich )
• Kielce – Kieleckie Centrum Bilardowe
Miejscem rozgrywek turnieju finałowego będzie klub KCBil w Kielcach.
3. Uczestnicy:
W turniejach mogą wziąć udział zawodnicy niepełnosprawni posiadający polskie obywatelstwo lub
kartę stałego pobytu, którzy posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszą się
do wyznaczonych klubów PZBil i dokonają ustalonej opłaty startowej, w fazie eliminacyjnej „ Grand
Prix” zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZBil. Wymóg ten zostaje wprowadzony wobec
uczestników finału. Niezbędna będzie tylko „karta bilardzisty” – BEZPŁATNA oraz wypełnienie
zgody na udział w zawodach.
4. Warunki sportowe:
Rozgrywki odbywać się będą w dwóch etapach:
Pierwszym etapem będą eliminacyjne turnieje regionalne „ Grand Prix” przeprowadzone w czterech
klubach, minimum trzy razy w roku. W turniejach eliminacyjnych „ Grand Prix” zawody prowadzone
będą przez wyznaczonego w każdym klubie Regionalnego Dyrektora Zawodów odpowiedzialnego za
cały cykl eliminacyjny.
Regionalny Dyrektor zawodów będzie decydował o:
• sposobie przeprowadzenia zawodów w każdym turnieju – 2ko, „każdy z każdym”, grupy
• wysokości opłaty startowej ( nie większa niż 40 zł / turniej )
• ścisłym terminie kolejnych zawodów
• powołaniu sędziego zawodów.
W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe. Ranking dla każdego klubu
prowadzony jest oddzielnie. Z każdego klubu, po zakończeniu fazy eliminacyjnej minimum 4 graczy
awansuje do finału narodowego.
W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą
ilość punktów do rankingu:
- 1 miejsce – 20 pkt.
- 2 miejsce – 18 pkt.
- 3 miejsce – 16 pkt.
- 5 miejsce - 14 pkt.
- 7 miejsce – 13 pkt.
- 9 miejsce – 12 pkt.
- 13 miejsce – 10 pkt.
- 17 miejsce – 8 pkt.
- 25 miejsce i dalej – 6 kt.
Drugim etapem będą MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeprowadzone w w Kielcach .
Turniej finałowy zostanie rozegrany w dwie odmiany „8”; „9”. UWAGA! W finale narodowym mogą
wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w minimum 2 turniejach regionalnych, Klub może
wnioskować o przyznanie miejsca dodatkowego na turniej finałowy. W szczególnych przypadkach
Dyrektor ON może zwiększyć ilość dodatkowych miejsc (np. dla klubów, które wykazały się
szczególnie wysoką frekwencją). Dodatkowe „dzikie karty” w turnieju finałowym przysługują :
Prezesowi PZBil , Przewodniczącemu KON

Mecze w pierwszym etapie mogą być rozgrywane na stołach 7-9 stopowych do 1-5 wygranych partii.
Do finału dopuszcza się jedynie stoły 9 stopowe.
5. Ubiór do gry
W fazie eliminacyjnej (regionalnej) zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, chyba że
klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W turnieju finałowym będzie obowiązywało
uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką oraz kamizelce, ciemnych wizytowych
spodniach i butach. Dopuszcza się możliwość gry w koszulkach polo.
6. Opłaty startowe:
Klub organizujący turnieje eliminacyjne może pobierać opłatę startową od uczestnika w wysokości
ustalonej przez Regionalnego Dyrektora Zawodów ( nie wyższa niż 40 zł ) .
7. Terminy
Zawody muszą się odbyć wg terminarza określonego przez PZBil:
- I Turniej - do końca marca 2018
– odmiana „8” bil
- II Turniej - do końca maja 2018
– odmiana „9” bil
- III Turniej – do końca czerwca 2018 – odmiana „10” bil
- IV turniej finałowy - wrzesień/ październik 2018
W szczególnych przypadkach Dyrektor Turnieju może wydać zgodę na zmianę daty zawodów.
8. Zobowiązania klubów:
Klub przystępujący do cyklu musi:
- zagwarantować miejsce i sprzęt do gry.
- poprowadzić zawody od strony sędziowskiej,,
- przesłać do Dyrektora Turnieju, w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju protokół wyników:
a) pocztą elektroniczną - email: lasat@interia.pl (metoda preferowana),
b) 503-592-708,
- klub każdorazowo wraz z przesłaniem wyników rozegranej eliminacji jest zobowiązany do podania
terminu kolejnego turnieju eliminacyjnego. Termin pierwszego turnieju eliminacyjnego klub przesyła
do 28.02 2018
- umieścić w klubie, w którym będą rozgrywane turnieje plakat informujący o turnieju.
9. Zobowiązania PZBil:
- przygotować założenia organizacyjne turniejów,
- zorganizować turniej finałowy,
- zapewnić nagrody i puchary w turnieju finałowym,
- do dnia 31stycznia 2018 roku ogłosić oficjalny komunikat o organizacji turniejów ,
- zapewnić klubom komplet trzech pucharów dla zwyciezców oraz 12 medali ,
- opracować i opublikować zasady punktacji rankingowej,
- opublikować na stronie Związku wyniki turniejów regionalnych.
10. Nagrody:
W fazie eliminacyjnej puchary dla zwycięzców i medale za miejsca I- III dla zwycięzców ( dostarcza
PZBil ) . Kluby mają prawo ufundowac dodatkowe nagrody.
W turnieju finałowym Mistrzostw Osób Niepełnsopwranych dla zwycięzców przewidziano nagrody
rzeczowe oraz puchary i medale. Uczestnicy mają tak również pkryte koszty zakwaterowania i
wyżywienia.
Zwycięzca łącznego rankingu Osób Niepełnosprawnych Polski (tzn. punkty zdobyte w eliminacjach
GP ON ( dwa najlepsze turnieje ) + punkty zdobyte na M ON) - otrzyma dodatkowo puchar i dziką
kartę na turniej Mistrzostw Polski w jedna odmianę „10” bil )

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil.
Prawo interpretancji Regulaminu przysługuje kolejno Dyrektorowi Turnieju, Komisji ON PZBil i
Zarządowi PZBil.
14. Dyrektorem Turnieju jest p. Andrzej Siejko
15. Sprawy sporne będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby PZBil.

