
 

 

ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK BILARDOWEJ EKSTRAKLASY 2021   

 

1.Miejscem rozgrywek będzie hotel Tęczowy Młyn – Kielce ul Zakładowa 4 

2.Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W Sali Gier  przebywają wyłącznie : 

-zawodnicy i trenerzy oraz kierownictwo drużyn biorących udział w spotkaniu,  

-sędziowie, obsługa TV i dziennikarze, 

- oficjalni przedstawiciele PZBil, Klubu, zaproszeni goście i obsługa hotelu. 

3.Przed rozpoczęciem spotkania / treningu, sędzia spotkania wraz z obsługą zobowiązany jest do : 

- wywietrzenia sali, w której rozgrywane są zawody przez min. 10 minut, 

- dezynfekcji stołu na którym będą rozgrywane spotkania, 

- dezynfekcji pomocników używanych podczas spotkań ligowych i stolików, przy których siedzą zawodnicy 

- pomiaru temperatury zawodnikom i trenerom. W przypadku podwyższonej temperatury zawodnik lub trener mogą zostać   
nie wpuszczeni na salę gier. Ostateczna decyzja leży wyłącznie w gestii sędziego zawodów 

4. Przed wejściem do sali gier jak również dodatkowo przed rozpoczęciem gry zawodnicy, trenerzy oraz sędzia zobowiązani są 
do dezynfekcji rąk. 

5. Trenerzy i nie grający zawodnicy przebywający podczas spotkania na sali gier mogą mieć zakryte usta i nos ( wyłącznie 
maseczki – żadnych szalików , przyłbic, chust itp. )  

7. Zawodnicy używają wyłącznie własnych kijów i kredy oraz zestawu pomocników. 

8. Odległość pomiędzy krzesełkami zawodników wynosi min. 1 metr 

9. Pomiędzy spotkaniami przerwa wynosi  20 minut i jest wykorzystana na wietrzenie Sali i dezynfekcję sprzętu do gry                 
( w tym czasie na sali mogą przebywać wyłącznie sędziowie i obsługa imprezy ).  Po zakończeniu dezynfekcji każdy z zespołów 
ma zagwarantowane min. 5 minut na rozgrzewkę.  

10. W przerwie pomiędzy zmianami par podczas spotkania sędzia dezynfekuje stół i pomocniki dla zawodników.  

10. Zawodnicy używają wyłącznie własnych napojów w plastikowych lub szklanych butelkach ( maksymalnie 0,5 litra), które 
zabierają po zakończonym spotkaniu ze sobą.  

11. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” przed i po meczu . Zastępujemy ją np. skinieniem głową lub 
delikatnym skrzyżowaniem kijów. 

12. Po zakończonym spotkaniu zawodnicy oraz trenerzy i sędzia zobowiązani są do dezynfekcji rąk . 

13. Wszystkich kierowników drużyn, trenerów i zawodników siedzących na miejscach do tego wyznaczonych wokół stołu 
bilardowego obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych ( do prowadzenia rozmów, przeglądania stron 
internetowych, zdjęć, grania i itp. ). 

14.Wszytskich zawodników i trenerów siedzących na miejscach do tego wyznaczonych obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania wszelkiego rodzaju posiłków czy przekąsek ( w tym batonów czy lodów) . Dozwolone jest wyłącznie spożywania 
napojów, zgodnie z rygorem sanitarnym.  

15. Opuszczanie i wchodzenie do sali gier przez zawodników oraz trenerów jest dozwolone wyłącznie w przerwach między 
partiami .  

16. Obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się zawodników i trenerów oraz opiekunów na drugą część Sali należącej 
do strefy przeciwnej drużyny.  

 

 

 



 

 

17. W przypadku złamania któregokolwiek z w/w przepisów ( pkt 13, 14, 15 i 16) po raz pierwszy podczas danego meczu zespół 
otrzymuje ostrzeżenie. Każde kolejne przewinienie będzie skutkowało następującymi konsekwencjami na dany mecz: 

- dodania jednego punktu drużynie przeciwnej ( bez zmian rozbijających a jedynie dopisania punktu ) . 

- karą finansową dla zespołu w wysokości 500 zł – płatną najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego meczu. 

18. W zawodach biorą udział wyłącznie osoby, które dostarczą sędziemu oświadczenie COVID– dotyczy zawodników, trenerów                                     
i sędziów oraz obsługi technicznej .( zał. Nr 1 ) natomiast zawodnicy zobowiązani sa posiadać licencję , kartę prawa do gry ( 
weryfikacja on-line) oraz ważne badania lekarskie do uprawiania dyscypliny sportu bilard oraz ubezpieczenie NNW w sporcie 
do okazania sędziemu lub w przypadku ich braku podpisanie oświadczenia o ich posiadaniu.  

19. Dla promocji każdego zespołu zostanie przygotowany krótki materiał filmowy. Drużyny zobowiązane są wyznaczyć jedną 
osobę z którą zostanie przeprowadzony krótki wywiad po zakończeniu piątkowych spotkań Obecność na wywiadzie jest 
obowiązkowa w pełnym stroju klubowym.  

We wszystkich pozostałych przypadkach nie ujętych w w/w zaleceniach i rekomendacjach obowiązują przepisy i zasady 
przedstawione przez poszczególne organy państwowe  (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Sportu, GIS, itd. Dot COVID 19 ). oraz regulaminy i przepisy Polskiego Związku Bilardowego.  

Kielce 3 marca  2021 roku 

 


