
Niedźwiedź Cup 9 ball Open  

1. Główne informacje o turnieju  

Niedźwiedź Cup 9 ball Open jest turniejem bilardowym organizowanym w 

Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2 w klubie bilardowym Diament Pub & 

Billiards Club. Każdy może wystartować w turnieju. 

Czas: 5 grudnia 2021. 9:00 Rozgrzewka i odprawa 

    10:00 Start turnieju  

Warunki sportowe: 14 x 9ft Meastato lub Wik Olimpic, sukno Europool lub 

Speedball, bile Duramith TV Aramith (Dostępność stołów do 16:00 – 

wszystkie stoły, od 16:00 - 8 stołów, od 17:30 - 4 stoły) 

Zapisy oraz wyniki live : cuescore.com lub mailowo na 

andrzejbalis@gmail.com 

Strój: Buty i spodnie wizytowe, koszula lub koszulka polo 

Ilość zawodników: limit 80 osób, 16 osób rozstawionych wg uznania 

organizatora turnieju. 

System rozgrywek: Odmiana 9 bil, bila 1 na punkcie głównym, rozbicie 

dynamiczne, dozwolone szablony, rozbicie naprzemienne, w fazie 2KO 

mecze do 5 wygranych i pierwsza runda pucharu, Od 1/8 finału mecze do 6 

wygranych, finał do 7 wygranych. 

 

Wpisowe: 70 zł*  (*Nie dotyczy bardzo dobrych graczy) 

+ 5 zł – opcjonalnie Jackpot 8 bil 

Wpisowe dla bardzo dobrych graczy: 

100 zł - Kadra narodowa mężczyzn 2020/2021, Zawodnicy 

Bilardowej Ekstraklasy 2020/2021, Medaliści Mistrzostw Polski 

mężczyzn (ostatnie 5 lat), TOP 16 rankingu mężczyzn 2021. 

Płatne przelewem blik na telefon na numer 607886188 lub przelewem 

tradycyjnym na konto: 78 1050 1445 1000 0023 0990 0187 (tytuł: Wpisowe 

Niedźwiedź Cup - Imię i nazwisko zawodnika) Nazwa odbiorcy: Andrzej 

Baliś, Grota Roweckiego 39/71, 30-348 Kraków  

(turniej należy opłacić do 3 grudnia) 

Lista zawodników wraz z potwierdzeniem wpłat, będzie na bieżąco 

uzupełniana i publikowana na stronie fejsbookowej wydarzenia. Jeśli ktoś 

sobie nie życzy publikowania imienia i nazwiska to proszę o taką informację. 



Istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu turnieju po uprzednim kontakcie 

z organizatorem (tel. 607886188), ale preferowana forma to przedpłata na 

konto. 

 

Cel zawodów: Promocja sportu bilardowego w regionie małopolskim  

 

2. Osoby odpowiedzialne 

Organizator turnieju: Andrzej Baliś 

Wsparcie merytoryczne: Bartłomiej Tyranowski 

Sędzia główny: Andrzej Skupień  

Grafika: Joanna Odrobińska-Baliś 

Patronat Medialny: Konrad Chrzanowski jako Piątkowiec Bilard – youtube 

channel 

Diament Pub&billiards club: Paweł Kasprzycki 

 

3. Sponsorzy: PEMPA, Tyranowski.pl, Picodi.com, Poolbilliards.co, 

Bilardo.pl, Kamui, Piątkowiec Bilard 

 

4. Nagrody: 

Pula nagród: 6000 zł 

• Gwarantowana pula gotówkowa: 4000 zł + pula Jackpota jeśli nie 

zostanie rozbity dla zawodników z pozycji 1-5 

• Atrakcyjne puchary dla zawodników 1-3 oraz specjalne nagrody 

rzeczowe ufundowane przez firmę PEMPA. 

• Nagrody rzeczowe o wartości ok. 2000 zł (wartość bez pucharów) 

Ceremonia wręczenia nagród za miejsca 1-3 odbędzie się po zakończeniu 

meczu finałowego. 

W trakcie turnieju (około godziny 12:00) odbędzie się losowanie 

atrakcyjnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników imprezy, 

jackpot 8 bil oraz Picodi.com 9 ball challenge 

W przypadku zdobycia nagrody finansowej powyżej 2000 zł zgodnie z 

polskim prawem organizator zmuszony jest zapłacić podatek od wygranej w 

kwocie 10% wartości wygranej. 

 



5. Zasady Jackpot 8 bil  

 

• Jackpot odbędzie się od minimalnej frekwencji w ilości 20 osób. W 

przypadku mniejszej ilości chętnych, wpisowe na jackpot zostanie 

zwrócone zawodnikowi w gotówce 

• Z uwagi na jednorazowy charakter turnieju, organizator chcąc zapewnić 

godną pulę jackpota dopłaca po 5 zł do puli za każdego zapisanego 

uczestnika.  

• Losowany jest jeden uczestnik 

• Zwycięstwo w zabawie (100% puli) to partia z kija w odmianę 8 bil lub 

bila 8 wbita podczas rozbicia 

• W przypadku nierozbicia puli Jackpota – kwota wpłacona przez 

zawodników przechodzi na poczet wygranych gotówkowych dla 

zawodników z miejsc 1-5 lub 1-9. 

 

6. Zasady „Picodi.com 9ball challenge” 

Najbardziej atrakcyjna nagroda rzeczowa dostarczona przez Bartłomieja 

Tyranowskiego (Picodi.com) zostanie wręczona dla zwycięzcy pojedynku do 

jednej wygranej partii w 9 bil. Do pojedynku zostanie wylosowanych dwóch 

zawodników, którzy zagrają walkę o rozbicie i jedną partię w 9 bil. (O 

godzinie 12:00)  

 

7. Informacje porządkowe 

Zawodnicy zobowiązani są do dbania o dobry wizerunek klubu i sportu 

bilardowego jako takiego. Strój nieregulaminowy oraz dziwne zachowania 

wynikające np. z nadużywania alkoholu w trakcie turnieju powodują 

dyskwalifikację. Zawodnicy są zobowiązani wyrazić zgodę na publikowanie 

wizerunku (zdjęcia/ stream) przez klub (RODO) – formularz do podpisania 

w dniu imprezy 

 

8. Informacje porządkowe dotyczące przebiegu spotkań 

• Po wyczytaniu meczu i stołu, zawodnicy podchodzą do stolika 

sędziowskiego, zabierają protokół meczowy. Proszę o notowanie 

wyniku na protokole po każdej partii (nie wszędzie będą numeratory) 

• Po skończonym meczu zawodnik WYGRANY niezwłocznie udaje się z 

protokołem do stolika sędziowskiego i zgłasza wynik. 



• Na sali gier będzie dostępny sędzia na żądanie (Andrzej Skupień). 

Proszę w sytuacjach spornych prosić sędziego o podejście do stołu 

przed zagraniem. 

• Mecz finałowy będzie w całości sędziowany. 

 

9. Informacje dotyczące COVID-19  

Turniej odbywa się w reżimie sanitarnym. Zaleca się stosowanie płynu do 

dezynfekcji rąk, maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Z 

noszenia maseczki zwolnieni są zawodnicy grające w danej chwili swój mecz. 

 

10. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, decyduje 

organizator turnieju. 


