
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA  MŁODZIKÓW  –  BILARD 2018 

 
WOJEWÓDZTWA:  strefa A   …..   ŁDZ.  WLP.  OPO.  DŚL. 

WOJEWÓDZTWA:  strefa B   …..   ŚWI.  ŚL.  MŁP.  PKR. 
WOJEWÓDZTWA:  strefa C   …..   POM.  ZPM. KPM. 

WOJEWÓDZTWA:  strefa D   …..   MAZ.  WM.  PDL.  LUB.   
 
 

III.  Międzywojewódzkie  Mistrzostwa  Młodzików                     K/M  8-11 lat   

                                                                                                                                         

1. Program zawodów 

K/M –gra 9-bil.**                                                    ( ** jedna wspólna kategoria dla chłopców i dziewcząt)     
 

2. Punktacja     

 

Lok. 1 2-3 4 5-5 7-7 9-9-9-9  

PKT 3 2-2 1 1-1 1-1 1-1-1-1        16 

 
 

3. rocznik  zawodników                 8-11 lat   ( w 2018 roku startują urodzeni 01.01.2007 - 31.12.2010) 
 

Zasady kwalifikacji oraz startu w  mistrzostwach  określają regulaminy  Polskiego Związku Bilardowego. 

1. CEL: 
- Wyłonienie mistrzów międzywojewódzkich młodzików 
- Wyłonienie kandydatów do kadr wojewódzkich młodzika  
- Zdobycie punktów w ramach ministerialnego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2018 r. 
- Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu bilardowego wśród dzieci. 
 
2. ORGANIZATOR: 
Polski Związek Bilardowy, 
koordynator – Dariusz Kobacki , tel. 795 44 5 180, email: junior@bilard-sport.pl 
 
3. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ORGANIZACJĘ ZAWODÓW w 2018 WG STREF: 
Okręgowy Związek Sportu Bilardowego w Łodzi 
Pomorski Związek Bilardowy (Tczew) 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe (Kielce) 
Stowarzyszenie Bilard Sportowy (Mrągowo) 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWANIE: 
Prawo gry w mistrzostwach posiadają kluby/sekcje bilardowe z województw wg stref A_B_C_D  ,                                  
zrzeszonych w PZBil lub okręgowych związkach sportowych. 
Kluby w/w mogą  zgłosić do startu max. po 3 zawodników posiadających udokumentowaną przynależność 
do Klubu (tj. licencje zawodnika wydane przez PZBil).   
 
5.. Koszty organizacji ponosi Organizator. 
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice. 
Opłaty startowej nie pobiera się.  
 
 



6. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia udziału w terminie wg komunikatu PZBil  w danym roku dokonują kluby.  
Ostateczna weryfikacja listy startowej nastąpi na odprawie technicznej. 
Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 
W wyjątkowych, losowych sytuacjach sędzia główny może dopuścić do zawodów większa liczbę 
zawodników niż 3 z jednego z klubu pod warunkiem – wystąpienia wakatu (braku zgłoszeń z innych klubów 
członkowskich) Liczba wszystkich startujących nie może być większa niż określona zasadą:  liczba klubów 
członkowskich  w danej strefie x 3 zawodników   
 
7. SĘDZIOWANIE: 
Sędzia główny mistrzostw: 
Zawody prowadzą sędziowie PZBil 
 sędzia główny przy pomocy sędziów asystentów zgodnie z Regulaminem PZBil 
 
8. SYSTEM ROZGRYWEK: 
Mistrzostwa zostaną rozegrane dla dziewcząt i chłopców w jednej grupie. 
Zawody zostaną rozegrane systemem 2 x KO + puchar      tabela 16-32-64    
Odmiana gry 9-bil „wg przepisów mini” (gramy sześcioma bilami) 
Zaleca się, aby zwody nie trwały dłużej jak 6 godzin (przerwa obiadowa nie jest liczona jako czas gry)  
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje sędzia główny zawodów. 
 
9. OCENA WYNIKÓW: 
Kryteria oceny wyników określa Regulamin. 
 
10.  Sprzęt do gry wg ogólnych regulaminów PZBil, stoły rozmiar 8-9 ft.   
 
11. NAGRODY I KLASYFIKACJE: 
Zdobywcy pierwszych 12 miejsce otrzymają punkty do systemu SWS 
Miejsca 1-3 trzech otrzymają, puchary, medale, dyplomy. 
Zdobywcy miejsc  4 - 12 otrzymają dyplomy oraz pkt. do systemu. 
Za miejsca 13-32 dyplom uczestnictwa.  
Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży szczególnie uzdolnionej 
prowadzona będzie w 2018 r.  klasyfikacja centralna dla województw i klubów. 
 
 
12. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: 
Uczestnicy Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików (MMM) otrzymają posiłek regeneracyjny (np. 
obiad) i napoje. 
 
13.TERMIN   
Organizatorzy regionalni w porozumieniu z PZBil ustalają termin rozrywek i ogłaszają go w komunikacie   
 
14. POZOSTAŁE: 
 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów 
lub wojewódzkich związków bilardowych we współpracy z organizatorem i oni odpowiadają za 
bezpieczeństwo zawodników. 
 
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry bez zgody opiekunów. 
 
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach tj. posiadanie licencji PZBil 
posiadanie badania lekarskiego 
 oraz  ubezpieczenia NNW odpowiedzialny jest klub. 



 
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych z włączonym dzwonkiem  oraz 
innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych wydających dźwięki: 
- dla zawodników – przegrania partii; 
- dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. 
 
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie tego komunikatu i wyrażenie zgody, 
przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach 
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 
 
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora. 
Aktualne informacje, relacje oraz galerie zdjęć z mistrzostw: www.bilard-sport.pl 


