
REGULAMIN FINAŁU BILARDOWEJ EKSTRAKLASY PZBIL 2020 

1. Miejsce i termin: Hotel Tęczowy Młyn Kielce, 3 października 2020 r. 

2. Uczestnicy: zespoły zajmujące miejsca 1-4 po rundzie zasadniczej Bilardowej Ekstraklasy PZBil 

 
Mecz o brązowy medal: 

Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki vs Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew 

godz. 12:30 

 

Mecze o złoty medal: 

Cromo-Stal Katowice vs Nosan Kielce 

1. mecz – 9:30 

2. mecz – 16:10 
 

W przypadku nieobecności zespołu w pełnym składzie 15 minut po zaplanowanej godzinie przegrywa on mecz 

walkowerem. 

 

3. System spotkań: 

Mecz o złoty medal składał się będzie z dwóch pojedynków: „pierwszy mecz” oraz „mecz rewanżowy”, 

obydwa rozgrywane zgodnie z obowiązującymi regulaminami Bilardowej Ekstraklasy 2020. Zwycięża drużyna, 

która wygra w obu meczach. W przypadku remisu (pierwszy mecz wygrywa drużyna A, a drugi drużyna B – lub 

na odwrót) o zwycięstwie zadecydują „rzuty karne”. 

Rzuty karne rozpoczną się zaraz po zakończeniu rewanżowego spotkania (bez przerw). Wygrywa zespół, 

który wbije więcej rzutów karnych, lub zbuduje przewagę dającą zwycięstwo. 

 

Brązowy medal zdobywa drużyna, która zwycięży w „Meczu o brązowy medal”, rozgrywanym zgodnie z 

obowiązującymi regulaminami Bilardowej Ekstraklasy 2020. 

4. Rzuty karne wykonywane są w dwóch seriach, naprzemiennie przez każdą z drużyn: 

PODSTAWOWA: 

(każdy zawodnik wykonuje po 3 strzały) – łącznie maksymalnie 12 strzałów dla każdej z drużyn 

ZAWODNIK A1 ZAWODNIK B1 

ZAWODNIK A2 ZAWODNIK B2 

ZAWODNIK A3 ZAWODNIK B3 

ZAWODNIK A4 ZAWODNIK B4 

 
ZAWODNIK A1 ZAWODNIK B1 

ZAWODNIK A2 ZAWODNIK B2 

Itd. 

 

DODATKOWA: 

Rozegrana zostanie w przypadku remisu po serii podstawowej (każdy zawodnik po jednym strzale) 

ZAWODNIK A1 ZAWODNIK B1 

ZAWODNIK A2 ZAWODNIK B2 

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszej pary do stołu podchodzi kolejna, i tak do momentu 

zwycięstwa któregoś z zawodników. 

Do rzutów karnych trenerzy mogą wystawić wyłącznie zawodników, którzy brali udział w 

pojedynku rewanżowym. 

 

5. Kolejność i rodzaje rzutów karnych 

 

Po zakończeniu „meczu rewanżowego”, przeprowadzona będzie dodatkowa walka o rozbicie, która 

zadecyduje o kolejności wykonywania rzutów karnych. Zwycięzca walki decyduje kto wykonuje rzuty karne 

jako pierwszy. Walka o rozbicie nie decyduje o kolejności wykonywania rzutów karnych przez 

zawodników (nie obowiązuje zasada z par. 3 pkt 4. Regulaminu Bilardowej Ekstraklasy 2020, 

dotycząca traktowania walki o rozbicie jako uderzenie). 

 

Rodzaje rzutów karnych:  

- podstawowe (trenerzy z góry określają kolejność wykonywania rzutów karnych na całą serię – 12 

strzałów na drużynę. 



   - dodatkowe (obowiązuje ta sama kolejność, co w rzutach karnych podstawowych) 

Ustalona kolejność rzutów karnych obowiązuje aż do zakończenia pojedynku. 
 

6. Rzuty karne: 

- rzut karny polega na wbiciu bili nr 9, ustawionej na „punkcie głównym” do zadeklarowane wcześniej łuzy 

(lewej lub prawej górnej) białą bilą. Bila biała ustawiona jest na punkcie bazy. Wbicie musi nastąpić po 

pierwszym kontakcie białej z zagrywaną bilą. Rzut karny jest niezaliczony, gdy podczas zagrania 

wpadnie do łuzy bila biała. 

- wszystkie bile do rzutów karnych ustawia sędzia pojedynku, 

- podczas wykonywania strzału przy stole jest wyłącznie zawodnik wykonujący uderzenie oraz sędzia, 

- bila zostaje zaliczona jeżeli wpadnie do łuzy maksymalnie 5 sekund po zatrzymaniu się kuli białej. 

 
7. Mecz zostaje uznany za rozstrzygnięty, kiedy jeden z zespołów osiągnie wystarczającą liczbę punktów, 

niezbędną do zwycięstwa. 

 

8. Trening 

- każdy zespół ma zaplanowaną sesję treningową zgodnie z następującym harmonogramem 
 

8:40 – Nosan Kielce 
9:00 – Cromo-Stal Katowice 
12:00 – Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew 
12:10 – Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki 

15:40 – Cromo-Stal Katowice 
15:50 – Nosan Kielce 

 

Istnieje możliwość treningu również w piątek, po wcześniejszym zgłoszeniu emailem na adres 

biuro@bilard-sport.pl. 

 

9. Ceremonia dekoracji 

Ceremonia dekoracji odbędzie się zaraz po zakończeniu meczu finałowego. Obecność na ceremonii 

zespołów, które zajmą miejsca 1,2,3 jest obowiązkowa, w pełnych strojach do gry. 

 

10.  Badania lekarskie. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne ważne badania lekarza medycyny 

sportowej. 

 

11. Ograniczenia wynikające z COVID-19 

 
Turniej Finałowy odbędzie się bez udziału kibiców. Każdy Klub będzie mógł być reprezentowany przez 

maksymalnie 7 osób (wraz z zawodnikami). Nazwiska osób, które wejdą w skład zespołu oraz gości należy 
zgłosić pisemnie najpóźniej do dnia 28 września na email: biuro@bilard-sport.pl. 
W przypadku podania adresu email, lub adresu do korespondencji, wraz z nazwiskiem, biuro PZBil może wysłać 

oficjalne zaproszenie do zaproszonych przez Klub gości. Każda osoba przebywająca w sali gier, jest zobowiązana 
do wypełnienia i podpisania oświadczenia RODO oraz COVID 19 i podlega badaniu temperatury.  

  

Tuż zakończeniu dekoracji odbędzie się uroczysta kolacja w restauracji hotelu Tęczowy Młyn, na którą  

serdecznie zapraszamy osoby wchodzące w skład 7 osobowej ekipy każdego zespołu. Podczas kolacji 
obowiązuje strój oficjalny. Klub może wnioskować o zaproszenie dla dodatkowych osób. Koszt udziału 
dodatkowej osoby w kolacji wynosi 100 zł/osoba, jednak PZBil zastrzega, że może odmówić udziału jakichkolwiek 
dodatkowych osób w związku z COVID-19. 
 

UWAGA! W przypadku ewentualnych obostrzeń wprowadzonych przez powołane do tego instytucje 

lub hotel, PZBil zastrzega prawo odwołania uroczystej kolacji. 
 

12.  W sprawach nieujętych mają zastosowanie decyzje Sędziego Głównego oraz regulaminy PZBil. 

 

13.  Sędzią Głównym Turnieju Finałowego jest Maciej Szczawiński.  
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