
     Bilard                                                                                                                                          (*2019) 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych 2019 

- zawody pokazowe  

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych   

w ramach systemu  sportu młodzieżowego MSiT 

 

1. Organizacja zawodów  
 
        Kierownictwo sportowe zawodów zaliczanych do SSM sprawuje Polski Związek Bilardowy 
 
        Miejsce rozgrywania zawodów :  hala sportowa Zespołu Szkół w Kostomłotach II,  woj. świętokrzyskie 
 
  

2. Warunki uczestnictwa  

W zawodach SSM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy zgodnie z regulaminem sportowym 
Polskiego Związku Bilardowego i zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu  Współzawodnictwa 
Sportowego Młodzieży Uzdolnionej i w regulaminie MPJ mł. 
Prawo gry mistrzostwach posiadają kluby/sekcje bilardowe zrzeszone w PZBil  lub  okręgowych związkach 
sportowych. 
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Polskim Związku Bilardowym posiadać licencję zawodniczą,           
a także legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna)                     
nr PESEL oraz posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim. 
 
Zawodnicy uzyskują awans do udziału w finałach MJ mł (OOM) poprzez udział w zawodach oraz uzyskanie 
na nich najwyższych pozycji oraz poprzez uzyskanie określonego limitu punktów kwalifikacyjnych  : 
 
a. cykl zawodów rankingowych -  Narodowy Junior Tour  - 4 edycje w roku poprzedzającym finały 
b. zawody Młodzieżowych  Lig Wojewódzkich – 4 turnieje w roku poprzedzającym finały 
c. eliminacje krajowe  - rozgrywane w 4 regionach   w marcu  w roku zawodów 
 
Listy zakwalifikowanych zawodników publikuje PZ bilardowy  na stronach www 
  
3. Sposób  przeprowadzenia zawodów  
W zawodach obowiązuje system rozgrywania zgodnie z przepisami PZ Bilardowego.    
 
Zawody przeprowadzane są jednocześnie na minimum 10 stołach bilardowych, rozm.  9 stóp 
 
 
4. Roczniki   

junior młodszy      12-16 lat  ( w 2019 roku  urodzeni  01.01.2003 - 31.12.2007) 
juniorki młodsze   12-16 lat  ( w 2019 roku  urodzone  01.01.2003 - 31.12.2007) 
 
 
5. Uczestnicy  …. 64 zawodników    ( 48 M + 16 K) 

 
Chłopcy  gra 8 -bil  …. 32 zawodników 
Chłopcy  gra 9 - bil …  32 zawodników  
Chłopcy  gra 10-bil … 32 zawodników 
Chłopcy gra 14/1 … 16 zawodników 
Dziewczęta  8- bil … 16 zawodniczek 
Dziewczęta 9 - bil … 16 zawodniczek  



 
Razem ……  144  osobo/startów                    

           Koordynatorzy województw oraz trenerzy oddelegowani  ….. 16 osób 

           inni pełnoletni członkowie ekip  …………………………..……………….  8 osób 

           dyrektor, turnieju, sędzia główny i sędziowie na sali .…………… 5 osób 

           obsługa techniczna i medyczna ……………………..…….……………….. 5 osób 

           nadzór ze strony PZ bilardowego …………………………………………… 2 osoby 

          Razem  ………  36 osób 

          

      Udział  zawodników i wymienionych osób  tj. noclegi, wyżywienie,  zostaje sfinansowany ze środków                 

PZ bilardowego oraz ze środków klubów sportowych; 

     Udział  pozostałych osób pokrywany jest ze środków własnych  tych osób lub oddelegowujących ich 

Klubów  Sportowych. 

 

 

System ocen 

I. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych                                                   K/M  12-16 lat 

W 2019 r. jako zawody pokazowe w ramach                                                                                   

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych 2019 

II.  

 

1. Program zawodów  

K– gra 8-bil, gra 9-bil 
M – gra 10-bil, gra 9-bil, gra 8-bil, gra 14/1 
 
2. Punktacja  

K- gra 8-bil, 9-bil 
Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16  

PKT 9 7 5 3 2 1    50 
  

M– gra 14/1 

Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16  

PKT 9 7 5 3 2 1    50 
 

M– gra 8-bil, gra 9-bil, gra 10-bil. 

Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32  

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1    100 

 

 

Razem do zdobycia  ……….  450 pkt.   

 



 

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:                                                                   01-05.05.2019 

 

Dzień  I   -   9.00-11.00   trening  oswajający ze sprzętem,  
                   11.00-18.00  Otwarte Drużynowe Mistrzostwa rozgrywane poza SSM bez punktacji SMM 
                   18.00  odprawa  MPJ mł (OOM)  - Kostomłoty II 
                    
Dzień II -   9.00   Otwarcie, prezentacja zespołów  - kadr wojewódzkich, ślubowanie, hymn  itd. 
                 10.00-18.00  zawody 
 
Dzień III - 10.00-18.00  zawody 
                  19.00 ceremonia wręczenia medali  
  
Dzień IV - 10.00-18.00  zawody 
 
Dzień V - 10.00-18.00  zawody 
                 19.00 ceremonia wręczenia medali 
 
  
    
  

TERMINARZ  WG ODMIAN GIER  

  

Dzień  I   -       przyjazd, trening  oswajający ze sprzętem,  
01.05.2019     odprawa  MPJ mł (OOM)  zawodnicy, trenerzy, sędziowie.  
                    
Dzień II -         zawody   8- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały 
02.05.2019     zawody   8- bil  dziewczęta   eliminacje oraz  1/8 
                    
Dzień III -       zawody   9- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały 
03.05.2019    zawody   8- bil  dziewczęta   ¼, ½, finały    
  
Dzień IV-        zawody   10- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały 
04.05.2019    zawody   9- bil  dziewczęta   eliminacje oraz  1/8 
 
Dzień V -        zawody   14/1  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały 
05.05.2019    zawody   9- bil  dziewczęta   ¼, ½, finały    
 

 

 

 

w zał.   regulamin szczegółowy: 

 

 



 

 
 

DYSTANS – GIER INDYWIDUALNYCH 
 
  

DZIEWCZYNY 
juniorki młodsze  

 

 
CHŁOPCY 

juniorzy młodsi 
 
 

  

 
8 – bil 

 

 
do 3 partii  

 
do 4 partii 

  

 
10 – bil 

 

 
X 

 
do 4 partii 

  

 
9 – bil 

 

 
          do 4 partii   

 
do 5 partii 

  

 
14/1  

 

 
X 

 
do min. 40 pkt. 

  

  

w odmianach 8-9-10 bil …   w I rundzie eliminacyjnej oraz  w rundzie „przegranych”  tzw. lewa strona                                                                

dystans  może być skrócony o 1 partię. 

w odmianie 14/1  … w I rundzie eliminacyjnej oraz  w rundzie „przegranych”  tzw. lewa strona                                                                

dystans  może być skrócony o 5 pkt.  

 

DYSTANS – GIER DRUŻYNOWYCH  

 
odmiana 

 

 
8 - bil 

 

 9 - bil 
 

 

10 - bil 
 

 
minimum 

 

 
do 3 partii 

 

 
do 4 partii  

 
do 3 partii 

 

 

 



REGULAMIN FINAŁÓW  
BILARDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH   

 KIELCE – KOSTOMŁPOTY  2019   kat. chłopcy i dziewczęta 
 

GRY ZALICZANE DO SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO MSiT 

 

zawody pokazowe  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Świętokrzyskie 2019 

Organizator:  

Polski Związek Bilardowy,  
Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

Miejsce: 

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich   ul. 26-085 Miedziana Góra,  ul. Kielecka 9 

 

Patronat:  

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Sportów Halowych – Świętokrzyskie 2019  

 

Patronat Medialny;  

www.tvsports.pl 

Termin:  

01.05.2019  -     odprawa techniczna  
02.05.2019  -     8 bil     junior młodszy          rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT   

03.05.2019  -     9 bil     junior młodszy          rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT      
04.05.2019  -   10 bil     junior młodszy          rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT   

05.05.2019  -    14/1     junior młodszy          rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT   

 
02-03.05.2019  -   9 bil     juniorka młodsza      rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT   

04-05.05.2019  -   8 bil     juniorka młodsza      rocznik 2003-2007   gry w systemie SMS IS MSiT      

       

W finałach MPJ mł, mają prawo  startu zawodnicy, którzy zajęli czołowe miejsca rankingu rocznym JT            

wg. cyklu turniejów narodowych 2018, oraz zawodnicy wyłonieni z eliminacji regionalnych 2019                                

a także liderzy Lig Młodzieżowych zgłoszeni przez Okręgowe/Wojewódzkie Związki Sportowe lista 
kwalifikacji znajduje się na stronach PZBil www.bilard-sport.pl 

 

Zgłoszenia: 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia-potwierdzenia udziału 

najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2019 r.  (ZAŁĄCZNIK nr 1)   na email: junior@bilard-sport.pl 
 

Warunki udziału: 

Zawodnicy i trenerzy  są zobowiązani do udziału w odprawie wg kalendarza zawodów, ceremonii otwarcia, 

znajomości i przestrzegania regulaminów oraz programu mistrzostw, udziału w ceremoni wręczenia 
medali w 3 dniu zawodów a wszyscy medaliści do obecności w ceremonii wręczenia medali oraz 

zamknięcia MPJ mł (zawodów w ramach: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) w 5 dniu mistrzostw.   

Każdy zawodnik może być zakwalifikowany maksymalnie do gier w trzech odmianach, lecz do systemu 

sportu młodzieżowego SSM IS MSiT przyznawane są punkty każdemu zawodnikowi i dla klubów 
maksymalnie za uzyskane  najlepsze wyniki tylko w dwóch konkurencjach. 

 System kwalifikacji MPJmł i MPJ  2019 stanowi załącznik do regulaminu i jest opublikowany na www  
 do zdobycia jest  max. 450 pkt.  (realnych ok. 400 pkt.)  

Opłaty startowe:  
Zawodnicy nie wnoszą opłat startowych. 

Osoby zakwalifikowane do finałów zobowiązane są:  
 

- posiadać aktualną licencję potwierdzającą przynależność do klubu lub brak przynależności  
- kartę prawa do gry PZBil na rok 2019, 

- posiadać do wglądu aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej,  

- posiadać ubezpieczenie NNW, na okres trwania zawodów. 
- stawić się wraz z pełnoletnim opiekunem (trenerem) na odprawę i przebywać pod jego opieką przez całe 

mistrzostwa, 

Noclegi i wyżywienie 

 
Kluby macierzyste zapewniają zawodnikom nocleg, wyżywienie, transport i opiekę. 

 

mailto:junior@bilard-sport.pl


Strój:  

Zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy zgodny z regulaminem sportowym Polskiego 

Związku Bilardowego ( ciemne wizytowe spodnie koloru czarnego/granatowego i buty wizytowe czarne, 

biała koszula, kamizelka, muszka lub krawat ). Na stroju musi być  Logo PZBil i klubu.  

Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo. Na każdym stroju musi być 

obowiązkowo umieszczone logo PZBil oraz logo lub nazwa klubu zawodnika inne emblematy lub naklejki 

przekazane przez organizatora mistrzostw. Na strojach mogą być umieszczone nazwiska 

zawodników oraz loga sponsorów.  

 Warunek startu: 

Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają podpisaną zgodę rodziców            

oraz oświadczenie odpowiedzialności trenera-opiekuna, oraz zgodę RODO wg wzoru na www,                         
które złożą na odprawie u sędziego mistrzostw. 

(Załącznik nr 2) 

System gier:  

Zawody rozgrywane będą systemem podwójnej przegranej + puchar, zgodnie z tabelami i przepisami 

PZBil. Dystans gier ogłoszony zostaje w komunikacie. 

 Odprawy zawodników odbędą się wg terminów zawartych w komunikatach : 

Obecność na odprawie jest obowiązkowa. Zwolnienia z odprawy może dokonać jedynie Dyrektor Turnieju. 

Miejscem wszystkich odpraw jest sala gier. 

Sędziowie: 

Dyrektorem turnieju jest p………………………… Sędzią Głównym zawodów jest p. …………………………. 

Sędzia I ………………………..……… Sędzia II …………….……………………… Sędzia III ………………………….………………….. 

Ubezpieczenie:   

 Kluby macierzyste ponoszą odpowiedzialność za ubezpieczenie NNW zawodników, a opiekunowie 

wyznaczeni przez Kluby zawodników sprawują opiekę nad zawodnikami podczas wszystkich dni zawodów.  

Trenerzy koordynatorzy wojewódzcy:  

Okręgowe/wojewódzkie związki sportowe wyznaczają Koordynatorów wojewódzkich jasko szefów ekip            
a w przypadku ich braku np. reprezentacje wojewódzkie, lub kluby mają obowiązek wydelegować osobę, 

która będzie pełniła obowiązki „OPIEKUNA KOORDYNATORA WOJEWÓDZKIEGO LUB KLUBOWEGO”  
odpowiedzialnego za kontakty z PZBil podczas całych mistrzostw.    

Nagrody:  

Zawodnicy nie otrzymują nagród rzeczowych. Zwycięzca otrzyma puchar a czterech najlepszych 

zawodników medale. Zawodnicy otrzymują punkty do SSM i kwalifikacje do startu w ME  
(na podstawie wyników MP J ml wyłaniana jest kadra narodowa na 2019 r.) 

Decyzje ostateczne: 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie regulaminy PZBil oraz regulaminy SSM IS w Warszawie MSiT. 

Ostateczną decyzje podejmuje Zarząd PZBil.     

Inne : 

PZBil i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas ich 

przemieszczania się między salami gier oraz miejscem noclegowym a miejscem zawodów.      

 Odpowiedzialni są opiekunowie/rodzice zawodników oraz delegujące kluby. 

PZBil nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione w salach gier bez opieki. 

 

Kielce  02.02.2019 r. 


