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Polski Związek Bilardowy jest jedynym i wyłącznym organizatorem rozgrywek ligowych. 

Bezpośrednio działalnością Ligi kieruje Komisja Polskiej Ligi Bilardowej. Mecze ligowe 

rozgrywa się na podstawie oficjalnych przepisów gry w bilard z uwzględnieniem zmian  

i poprawek wprowadzanych przez uprawnione organy, a także na podstawie poniższych 

przepisów. 

 

§ 1 

Udział w rozgrywkach 

 

1. W rozgrywkach I Ligi bierze udział 9 zespołów reprezentujących licencjonowane kluby 

PZBil, które dokonają pisemnego zgłoszenia drużyny (załącznik nr 1) najpóźniej 

do 13 stycznia 2020. Pozostałe opłaty i załączniki Klub zobowiązany jest uzupełnić 

najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku. Po tym terminie opłaty, zgłoszenia i wyciągi 

nie będą przyjmowane. 

2. Odpowiedzialność za udział drużyn w rozgrywkach spoczywa na władzach Klubu. 

3. Wszystkie kluby I Ligi zobowiązane są posiadać instruktora PZBil.  

W przypadku braku instruktora, klub zobowiązuje się delegować osobę na 

najbliższy kurs organizowany przez PZBil w 2020 roku. 

4. W sezonie 2020 w I lidze mogą występować zespoły, które posiadają 

osobowość prawną, jakim jest stowarzyszenie sportowe (termin na założenie – 

do 13 marca 2020). 

5. W rozgrywkach mistrzowskich I Ligi mogą uczestniczyć maksymalnie dwie drużyny  

z tego samego klubu. W przypadku gdy w rozgrywkach I PLB występują dwa zespoły z 

tego samego klubu, zawodnik zgłoszony do rozgrywek może reprezentować barwy tylko 

jednego zespołu. Przejście z zespołu do zespołu może nastąpić jedynie w okresie 

transferowym. 

6. W trakcie sezonu możliwy jest występ zgłoszonego zawodnika (zawodników) w 

rozgrywkach Bilardowej Ekstraklasy, w barwach zespołu tego samego podmiotu 

prawnego, który zgłosił drużynę zarówno do I Ligi jak i Bilardowej Ekstraklasy. Występ 

zawodnika w Bilardowej Ekstraklasie powoduje, iż nie będzie on mógł do końca sezonu 

występować w rozgrywkach I Ligi. W takim przypadku konieczne jest złożenie 

stosownego wniosku do Komisji Polskiej Ligi Bilardowej. W trakcie sezonu nie jest 

możliwy występ zgłoszonego zawodnika (zawodników) w niższej klasie 

rozgrywkowej, w barwach tego samego podmiotu prawnego, który zgłosił 

drużynę zarówno do I Ligi, jak i do II Ligi.  

7. Drużyny ligowe składają się z minimum 5 zawodników mających udokumentowaną 

przynależność do danego klubu i zgłoszonych przez klub przed rozpoczęciem rozgrywek 

(zał. nr 2) . 

8. W przypadku gdy kluby chciałyby uzupełnić skład drużyn po terminie zakończenia 

zgłoszeń, wymagane jest złożenie pisemnego wniosku z podaniem imienia i nazwiska 

zawodnika, jego statusu i potwierdzenia opłat niezbędnych do uczestnictwa w meczach 

ligowych oraz wyrobienie zawodnikowi licencji sportowej i karty prawa do gry. 

Uzupełnienie składu drużyny w trakcie trwania sezonu możliwe jest jedynie na 3 dni 

przed rozpoczęciem meczu danej kolejki. 

9. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ligowym musi posiadać: 

a) aktualną licencję sportową (weryfikacja internetowa), 

b) aktualną kartę prawa do gry (weryfikacja internetowa), 

c) jeden z wymienionych dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy lub w przypadku juniora – legitymacja szkolna (do okazania sędziemu), 

d) sportowy strój bilardowy sportowy strój bilardowy - klubowe koszulki polo, które 

muszą być jednakowe dla wszystkich zawodników danej drużyny oraz posiadać wyraźne 

emblematy klubowe. Na strojach zawodników musi być umieszczone logo PZBil. 

Obowiązują wizytowe spodnie garniturowego kroju z kantem lub bez (typu business 

formal lub smart casual) oraz ciemne, eleganckie, wizytowe buty (typu business formal 

lub smart casual). Niedozwolone są jeansy, bojówki, obuwie sportowe itp. 

10. Mecze ligowe rozgrywane są w miejscach, terminach i godzinach ustalonych przez 

Komisję Polskiej Ligi Bilardowej i zatwierdzonych przez Zarząd PZBil. 
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11. Kluby I Ligi obowiązkowo muszą posiadać instruktora sportu bilardowego z 

uprawnieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki lub licencją instruktora PZBil. 

 

§ 2 

Warunki ogólne 

 

1. Mecze ligowe odbywają się w klubach dopuszczonych do rozgrywek przez Komisję 

Ligową, posiadających licencję klubu PZBil na bieżący rok. Przed każdym meczem sędzia 

meczu ma obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów ligowych w danym klubie. 

2. Organizatorem poszczególnych meczów jest zawsze gospodarz (w terminarzu 

rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na 

koszt własny. 

3. Gospodarz spotkania o mistrzostwo I PLB w sezonie 2020 zobowiązany jest do: 

a) przygotowania sali do gry z co najmniej trzema stołami 9 – stopowymi wraz  

z osprzętem w nienagannym stanie technicznym.  

b) zapewnienia tabliczek wyników do pojedynków indywidualnych i deblowych. 

c) zapewnienia bezpieczeństwa drużynie gości i sędziemu w czasie i bezpośrednio po 

zawodach, 

d) wyznaczenia sędziego z listy zgłoszonej do rozgrywek ligowych (zał. nr 2) lub 

zapewnienia innego sędziego i pokrycia wynagrodzenia za pracę podczas meczu ligowego 

(300 zł), który posiada aktualnie opłaconą licencję sędziowską i zgodzi się pełnić te 

obowiązki, 

e) przeprowadzenia transmisji on-line wyników meczu na otrzymanym od PZBil panelu 

administracyjnym, 

f) przechowywania wypełnionego przez sędziego protokołu meczowego, 

g) najpóźniej następnego dnia po zakończeniu meczu przysłania zdjęć obydwu drużyn 

wraz z sędzią meczu na maila Komisji Ligowej.  

4. Gospodarz spotkania, który nie wywiąże się z § 2 pkt. 3 będzie: 

a) po zakończeniu sezonu pozbawiony nagród finansowych (w przypadku ich osiągnięcia), 

b) po każdej kolejce ukarany przez Zarząd PZBil na wniosek KPLB karami finansowymi    

(zgodnie z załącznikiem nr 3). 

5. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego  

i niedokończone z przyczyn niezależnych od obydwu drużyn (awaria światła, zalanie 

klubu, itp.), KPLB wyznaczy nowy termin rozegrania tego spotkania. 

6. W przypadku nierozegrania zawodów z przyczyn leżących po stronie gospodarza 

(niedopełnienie punktów 3 a, b, c) Komisja Ligowa podejmie decyzję o przyznaniu 

walkowera i ukaraniu gospodarza meczu. 

 

§ 3 

System rozgrywek 

 

1. W sezonie 2020 rozgrywki I Ligi prowadzone są systemem każdy z każdym - tylko 

jeden dwumecz.  

2. Do Ekstraklasy Bilardowej awansują dwie najlepsze drużyny I Ligi. Drużyny, 

które zajmą trzy ostatnie miejsca spadają na przyszły sezon do II Ligi. Do 

Bilardowej Ekstraklasy awansu nie mogą uzyskać dwa zespoły zgłoszone przez 

ten sam podmiot a także zespół, który jest już reprezentowany w Bilardowej 

Ekstraklasie przez ten sam podmiot. W takim przypadku awans do Ekstraklasy 

uzyskuje kolejna drużyna z tabeli I Ligi. 

3. Losowanie odbędzie się w siedzibie PZBil przed rozpoczęciem rozgrywek. Wyniki 

losowania opublikowane będą na stronie internetowej PZBil dwa tygodnie przed 

zaplanowanym terminem I kolejki. 

4. W czasie każdej kolejki drużyny rozgrywają dwa mecze, które składają się na łączny 

wynik końcowy. 

5. Każdy mecz składał się będzie z dwóch indywidualnych pojedynków: 

1x 8-bil do 10 wygranych partii – z systemem przemiennego rozbicia. 
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1x 10-bil do 10 wygranych partii – z systemem przemiennego rozbicia. 

oraz jednego pojedynku deblowego: 

1x 9-bil do 10 wygranych partii – z systemem przemiennego rozbicia. 

W pojedynku deblowym zawodnicy drużyny będącej przy stole zmieniają się po każdym 

uderzeniu. Każde podejście zawodnika do stołu np. push, walka o rozbicie, oddanie 

uderzenia także traktowane jest jak "uderzenie". Niezachowanie prawidłowej kolejności 

jest traktowane jako faul i nie zmienia wcześniej ustalonej kolejności uderzeń. Drużyna 

wchodząca do gry po raz pierwszy w partii decyduje, który zawodnik zagrywa jako 

pierwszy. 

6. Pojedynki deblowe rozgrywane są systemem przemiennego rozbicia. Zasada dotyczy 

zarówno drużyn jak i zawodników wewnątrz teamu (przykładowo: 1 partia – rozbija 

zawodnik 1 drużyny A, 2 partia – rozbija zawodnik 1 drużyny B, 3 partia – rozbija 

zawodnik 2 drużyny A, 4 partia – rozbija zawodnik 2 drużyny B, 5 partia – rozbija 

zawodnik 1 drużyny A, itd.) 

7. W odmianie 9-bil nakazuje się ustawianie rombu, w którym bila nr 1 (jeden), 

znajdowała się będzie na punkcie głównym stołu. Obowiązuje „zasada 3 bil” stosowana w 

zawodach rangi EPBF Euro Tour. Prawidłowe rozbicie jest wtedy, gdy minimum trzy bile 

obiektowe zostaną wbite lub przekroczą linię pola bazy. Przykładowo, jeśli jedna bila 

zostanie wbita z rozbicia, wtedy co najmniej dwie obiektowe muszą przekroczyć linię pola 

bazy, jeśli dwie bile zostaną wbite, co najmniej jedna bila musi przekroczyć pole bazy. Za 

przekroczenie linii pola bazy uznaje się sytuację, w której krawędź bili nachodzi na linię 

pola bazy (rzut bili „dotyka” linię bazy).  W przypadku, gdy „zasada 3 bil” nie zostanie 

spełniona, prawo gry przechodzi na drużynę przeciwną. Wchodząca drużyna nie może 

zagrać „push-out”. Może jednak z powrotem oddać grę przeciwnej drużynie (która może 

zagrać „push out”). Jeśli w trakcie rozbicia bila nr 9 wpadnie do łuzy, a minimum dwie 

bile nie przetną linii pola bazy lub dwie inne bile numerowane nie wpadną do łuz, rozbicie 

będzie uznane za nieprawidłowe (bila nr 9 wraca na stół). 

8. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia 

sędziemu zawodów czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn z dowodami 

stwierdzającymi tożsamość w celu ich weryfikacji internetowej. 

9. W każdym pierwszym meczu drużyna gospodarzy odkrywa ustawienie swoich 

zawodników do którego dopasowuje się drużyna gości, w każdym drugim meczu 

następuje zmiana i drużyna gości pierwsza odkrywa ustawienie swoich zawodników do 

którego dopasowuje się drużyna gospodarzy. W drugim meczu musi nastąpić 

przynajmniej jedna zmiana zawodnika zarówno grającego indywidualnie jak i w 

parach (tzn. że wypada jeden zawodnik z gier indywidualnych i wypada jeden 

zawodnik z pary deblowej). 

10. W każdym dwumeczu rozgrywanych jest 6 pojedynków (4 indywidualne i 2 deblowe). 

Za każdy wygrany pojedynek drużyna otrzymuje 1pkt. Jeżeli np. dwumecz zakończy się 

wynikiem 4:2 to zwycięska drużyna otrzymuje 4 punkty a przegrana 2 punkty. 

11. Za każdy mecz wygrany walkowerem drużyna otrzymuje 3 pkt. Przegrana drużyna 

nie otrzymuje punktów. Przy walkowerze obustronnym drużyny nie otrzymują punktów. 

12. Wszystkie mecze rozgrywane są w terminach określonych przez KPLB, rozpoczynają 

się o godz. 12.00 (pierwszy) i 14.00 (drugi). Na wniosek gospodarza godzina rozpoczęcia 

meczów może ulec zmianie. Zgodę wydaje KPLB.  

13. O zajętym  miejscu w tabeli ligowej w pierwszej kolejności decydują duże punkty, 

następnie małe punkty (tj. bilans partii z pojedynków indywidualnych z całego sezonu). 

W przypadku równej ilości w/w punktów decyduje pojedynek bezpośredni. Jeżeli i on 

byłby remisowy, decyduje bilans partii z bezpośredniego pojedynku. W przypadku 

uzyskania przez drużyny w sezonie równej ilości wszystkich punktów o miejscu 

zadecyduje dodatkowe spotkanie, rozegrane w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

KPLB. 

14. W przypadku gdy drużyna awansująca z Turnieju Finałowego II Ligi nie zgłasza się do 

rozgrywek I Ligi, jej miejsce zajmuje czwarty (kolejny) zespół z turnieju barażowego II 

Ligi. W przypadku niezgłoszenia się do rozgrywek I Ligi jednej z drużyn, która się w niej 

utrzymała postępuje się jak powyżej. W przypadku niezgłoszenia się do rozgrywek I Ligi 

dwóch lub więcej drużyn, które się w niej utrzymały czwarta drużyna z Turnieju 
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Finałowego wchodzi do I Ligi automatycznie a piąta drużyna z Turnieju Finałowego 

rozegra dodatkowy pojedynek z siódmą drużyną I Ligi. 

 

§ 4 

Przegranie meczu walkowerem 

 

1. Mecze zostają uznane jako przegrane walkowerem jeżeli drużyna: 

a) nie stawi się na miejsce zawodów do 30 minut od godziny rozpoczęcia pierwszego 

meczu lub meczu rewanżowego, lub nie chce rozpocząć meczu, 

b) nie posiada przed rozpoczęciem meczu 4 zawodników uprawnionych do gry, 

(zgodnie z § 1 pkt. 5) 

c) rozegra mecz mając w składzie zawodnika nieuprawnionego do gry , 

d) bez zgody KPLB zmieni wcześniej ustalone miejsce lub termin rozegrania meczu, 

e) będąca gospodarzem nie wypełni obowiązków określonych w § 2 . 

2. Drużyna, która przegra dwa spotkania ligowe walkowerem zostanie wykluczona z 

rozgrywek ligowych. Wyniki uzyskane przez tą drużynę zostaną anulowane. 

3. Przegrana walkowerem wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej (wysokość 

kary w załączeniu – zał. nr 3), która musi być wpłacona w pełnej wysokości na konto 

PZBil w ciągu 5 dni od daty dostarczenia decyzji od Komisji Polskiej Ligi Bilardowej 

(listownie lub mailem). Jeżeli klub nie dokona tej opłaty zostaje zawieszony  

w rozgrywkach drużynowych, a wszyscy jego zawodnicy nie mają prawa udziału  

w turniejach indywidualnych organizowanych przez PZBil oraz zawodach 

międzynarodowych. 

4. Otrzymana od ukaranej drużyny kwota pieniędzy pozostaje w dyspozycji PZBil. 

5. Wszelka działalność w klubie lub poza nim, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I Ligi, 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może 

spowodować, przy uwzględnieniu sprawozdania sędziego lub innego przedstawiciela PZBil 

podjęcie przez Komisję Polskiej Ligi Bilardowej PZBil następujących kar regulaminowych: 

a) pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów w konkretnym meczu mistrzowskim, 

b) nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego w neutralnym klubie, 

c) pozbawienie od jednego do sześciu punktów w rozgrywkach ligowych, względnie 

orzeczenie punktów minusowych, również w nowych rozgrywkach ligowych, 

d) udzielenie kary finansowej zgodnej z regulaminem dyscyplinarnym PZBil. 

 

§ 5 

Sędziowanie 

 

1. Zawody Polskiej Ligi Bilardowej sędziują wyłącznie sędziowie PZBil, którzy posiadają 

opłaconą licencję sędziowską na 2020 rok. Wykaz takich sędziów znajduje się na stronie 

internetowej PZBil. 

2. Sędzia spotkania nie może brać udziału w meczu, który aktualnie sędziuje. 

3. Mecz ligowy (dwumecz) może sędziować jeden lub dwóch sędziów. W takim przypadku 

jednego sędziego należy wyznaczyć jako sędziego głównego, odpowiadającego za całe 

dwa mecze. 

4. Sędzia meczu: 

a) dokonuje weryfikacji klubu, sprzętu i zawodników, decydując o ich dopuszczeniu do 

gry, 

b) prowadzi transmisję on-line z meczu na stronie internetowej PZBil, 

c) sporządza i podpisuje protokoły meczów, 

d) odpowiada za prawidłowy, zgodny z przepisami przebieg meczu. 

5. Sędzia meczu zobowiązany jest po zakończonym spotkaniu przekazać jeden 

wypełniony i podpisany protokół meczu Prezesowi klubu lub szefowi sali gier a drugi 

kapitanowi drużyny gości. Sędzia zobowiązany jest do czytelnego podpisania protokołu 

wraz z podaniem numeru licencji sędziowskiej PZBil. W przypadku nieczytelnego podpisu 

bądź braku numeru licencji sędziowskiej, sędzia meczu zostanie obciążony karą pieniężną 

(zał. nr 3). 
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§ 6 

Termin i miejsce meczu 

 

1. Termin i miejsce każdego meczu ligowego ustalony przez KPLB są niezmienne. 

Drużynom przysługuje prawo wnioskowania o zmianę terminu meczu ligowego tylko 

zgodnie z §6 pkt. 2 i 4. 

2. Wyjątkowo zmiana terminu spotkania może nastąpić jedynie z bardzo ważnego 

powodu, uniemożliwiającego przez zespół rozegranie spotkania (choroby powyżej 50% 

zgłoszonych zawodników potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wypadki losowe). 

Wymaga to każdorazowo pisemnego wniosku do KPLB (nie później niż 5 dni przez 

zaplanowaną kolejką ligową), w którym należy przedstawić powód uniemożliwiający 

rozegranie meczu ligowego. KPLB podejmie w tej sprawie decyzję i w przypadku zgody 

wyznaczy nowy termin rozegrania meczu.  

3. Termin ostatniej kolejki, jak i godziny rozpoczęcia meczów nie mogą ulec zmianie – 

chyba że §6 punkt 4. 

4. KPLB może zmienić wcześniej ustalony terminarz spotkań, a także datę konkretnego 

spotkania o ile zmiana taka uzasadniona jest interesem zawodnika reprezentacji 

narodowej, bądź klubu występującego w rozgrywkach międzynarodowych. 

 

§ 7 

Odwołania 

 

1. Zarząd każdego klubu ma prawo odwoływać się do KPLB od każdej decyzji wydanej 

przez osoby upoważnione do ich wydawania o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Odwołanie może dotyczyć okoliczności bezpośrednio związanych z rozgrywanym 

spotkaniem i musi być opatrzone podpisem kapitana drużyny w protokole zawodów 

bezpośrednio po ich zakończeniu. 

3. Odwołania muszą być przesyłane do KPLB nie później niż dwa dni od daty zakończenia 

spotkania. KPLB rozstrzyga sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 

4. Od decyzji KPLB zainteresowany klub może w terminie 7 dni wnieść odwołanie do 

Zarządu PZBil, którego decyzja w przedmiotowej sprawie jest ostateczna. 

 

§ 8 

Obowiązki KPLB 

1. Do obowiązków KPLB należy: 

a) przeprowadzenie losowania kolejności meczów, 

b) dostarczenie klubom kalendarza rozgrywek ligowych 

c) przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań klubów, 

d) rozstrzyganie wniosków o przełożenie meczów ligowych, 

e) kontrola prawidłowości przeprowadzanej relacji on-line z każdej kolejki ligowej, 

f) sporządzanie tabeli, 

g) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, 

h) przesyłanie komunikatów do mediów, 

i) systematyczne informowanie Zarządu o przebiegu rozgrywek. 

 

§ 9 

Wycofanie się drużyny 

 

Zgodę na wycofanie się drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu, tylko w 

szczególnych przypadkach, może wyrazić Komisja PLB po pisemnym wniosku Władz 

zainteresowanego klubu. Jeżeli KPLB nie wyrazi zgody, klubowi przysługuje w terminie 7 

dni od wydania decyzji przez KPLB, odwołanie do Zarządu PZBil. Jeżeli Zarząd nie wyrazi 

zgody, obowiązuje niniejszy regulamin. Klub, który wycofa się z rozgrywek  

w trakcie sezonu ponosi karę finansową w wysokości 1.000 zł 
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§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KPLB i Zarządowi PZBil. 

 

§ 11 

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZBil. 

 

 

 

§ 12 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bilardowego w 

dniu 27 grudnia 2019 roku. 

W załączeniu: 

- zgłoszenie do rozgrywek I Polskiej Ligi Bilardowej 2020 (zał. nr 1), 

- wykaz zawodników którzy będą występowali w rozgrywkach I PLB w sezonie 2020, 

zgłoszenie sędziów i instruktorów (zał. nr 2), 

- wykaz opłat i kar dla rozgrywek Polskiej Ligi Bilardowej w sezonie 2020 (zał. nr 3), 

- protokół meczu ligowego (zał. nr 4), 

 

Skróty: 

PZBil – Polski Związek Bilardowy, KPLB – Komisja Polskiej Ligi Bilardowej 

 

 

 


