
                  

 

REGULAMIN 

BILARDOWEJ LIGI FIRM 2014 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Bilardowa Liga Firm 2014 będzie rozgrywana pomiędzy zgłoszonymi drużynami reprezentującymi środowisko 

biznesowe, urzędników, dziennikarzy oraz przedstawicieli wolnych zawodów z regionu Dębicy  

i okolic. Organizatorem rozgrywek jest Klub Bilardowy PINO. 

2. Mecze ligowe rozgrywa się na podstawie oficjalnych przepisów gry w pool bilard Polskiego Związku 

Bilardowego. 

3. Mecze Bilardowej Ligi Firm 2014 będą rozgrywane w siedzibie Klubu PINO, mieszczącym się przy  

ul. Konarskiego 36 w Dębicy, wg ustalonego terminarza spotkań. Terminy poszczególnych rund zostaną 

wyznaczone - dzień do ustalenia na spotkaniu organizacyjnym - po zamknięciu etapu przyjmowania zgłoszeń 

drużyn. W ramach wyznaczonych terminów będą rozgrywane jednocześnie wszystkie mecze danej rundy spotkań. 

Planowany początek meczów w poszczególnych terminach to godz. 19.00 w wyznaczonym dniu tygodnia, 

którym jest środa. 

4. W rozgrywkach ligowych mogą wziąć udział drużyny firmowe, drużyny instytucji państwowych, samorządowych 

lub drużyny składające się z przedstawicieli tej samej grupy zawodowej, które dokonają pisemnego zgłoszenia 

drużyny do rozgrywek oraz dokonają opłaty startowej. Dostępne są trzy warianty dotyczące opłaty startowej  

(do wyboru): 

o Opłata startowa w wysokości ok. 500,- zł netto, (w tym obsługa sędziowska i bezpłatny stół na czas 

rozgrywanych meczy, obsługa biurowa i medialna całej ligi i rankingów),  

o Opłata startowa w wysokości ok. 800,- zł netto, (w tym jak wyżej + całoroczna zniżka na grę w bilard 

dla zespołu ligowego w wysokości 25%) 

o Opłata startowa w wysokości ok. 1900,-zł netto, (w tym jak wyżej + całorocznie kaseton świetlny  

na co dzień i podczas wszystkich zawodów rozgrywanych w klubie PINO, w tym jego wykonanie) 

 

Opłaty startowej należy dokonać przed rozpoczęciem rozgrywek na konto Klubu PINO:  

PBS Bank: 12 8642 1139 2013 3921 8405 0001. 

5. Drużyny ligowe składają się z minimum 3 zawodników amatorów. Zawodnikami mogą być właściciele firmy, jej 

pracownicy lub osoby z innych firm pod warunkiem, że w zadeklarowanym składzie musi wystąpić  

w drużynie min. 1 osoba z firmy, pod której szyldem rozgrywane są mecze w ramach BLF 2014 – nie musi się 

ona znajdować w składzie 3 osób rozgrywających dany mecz. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy 

zgłoszeni do oficjalnych rozgrywek I Polskiej Ligi Bilardowej oraz zawodnicy którzy występowali w 

rozgrywkach II ligi w ostatnich trzech sezonach, nawet jeżeli pracują w danej firmie. Aktualny wykaz tych 

zawodników jest dostępny w siedzibie Klubu Bilardowego PINO. 

6. W barwach konkretnych drużyn ligowych w ciągu sezonu ilość zawodników uczestniczących  

w rozgrywkach nie może być większa niż 5 osób. W przypadku wyczerpania limitu zawodników  

i niestawienia się wymaganej ilości 3 osób do podjęcia meczu za każdego brakującego zawodnika zostanie 

zapisany wynik 3-0 walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. 

7. Konkretny zawodnik, który rozegrał choćby jedną partię w barwach jednej z drużyn, zostanie sklasyfikowany 

jako jej stały zawodnik i nie będzie mógł do końca sezonu rozgrywać swych meczy jako uczestnik innej drużyny.  

8. W przypadku braku rezerwowego zawodnika w zamian za gracza podstawowego wymaganego do uzyskania  

3-osobowego składu potrzebnego do rozegrania meczu, przy równoczesnym spełnieniu warunku  

z pkt. I.6 możliwe jest pozyskanie zawodnika z tworzonej listy transferowej pod warunkiem, że spełnia  

on wymogi pkt. I.7 

9. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ligowym powinien posiadać sportowy strój bilardowy  

(czarne wizytowe spodnie i buty, koszula, kamizelka, mucha lub krawat lub stroje prezentujące barwy firmy bądź 

stowarzyszenia). Dopuszcza się możliwość rozgrywania pojedynków w stroju bez kamizelki, jak również w 

koszulkach polo, o ile wszyscy zawodnicy drużyny posiadają takie same koszulki z wyraźnymi emblematami 

firmowymi. 

10. Odpowiedzialność za udział drużyny w rozgrywkach spoczywa na kapitanie drużyny. Kapitanowie drużyn 

zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o terminach spotkań przez Dyrektora Bilardowej Ligi Firm 2014. 



                  

 
 

II. System gier. 

1. Rozgrywki ligowe prowadzone są w systemie, w którym rozgrywane są mecze I i II Polskiej Ligi Bilardowej.  

W meczu uczestniczy 3 zawodników każdej drużyny. Gry prowadzone będą w odmianę „8” bil do 3 wygranych 

partii. 

2. W razie dużej ilości zgłoszonych drużyn, zostaną one podzielone na 2 grupy, których zwycięzcy będą walczyć  

w finale, a o trzecie miejsce zagrają drużyny drugie w tabeli grupy. 

3. Obowiązują zasady gier Polskiego Związku Bilardowego. 

4. Dopuszcza się konsultacje zawodników jednej drużyny jednakże nie bezpośrednio przy stole, bez wskazywania 

punktów zagrania itp. Zachowania takie mogą być ukarane faulem (decyduje sędzia). 

5. W trakcie trwania meczu nie ma przerw. Celowe przedłużanie czasu gry może zostać ukarane faulem  

lub przegraną partią po uprzednim zgłoszeniu faktu sędziemu (decyduje sędzia). 

6. W każdym meczu zawodnicy będą rozpoczynali kolejne partie naprzemiennie, tzn. po rozegraniu walki wstępnej 

o rozbicie, zawodnicy drużyny, którzy zwyciężą w tej rywalizacji będą rozpoczynać wszystkie partie nieparzyste 

meczu, zaś przeciwnicy wszystkie partie parzyste. 

7. Za zwycięstwo w pojedynku  drużyna otrzymuje 3 punkty do tabeli, przegrana drużyna otrzyma 1 punkt. 

Prowadzony też będzie zapis małych punktów tzn. partii wygranych i przegranych przez obie drużyny w danym 

pojedynku.  

8. O kolejności miejsca w tabeli ligowej w pierwszej kolejności decydują zdobyte punkty, następnie ilość 

wygranych w poszczególnych pojedynkach. W przypadku równej ilości w/w punktów decyduje wynik 

bezpośredniego pojedynku pomiędzy danymi drużynami. 

9. W rozgrywkach prowadzona będzie również Klasyfikacja Indywidualna. 

10. W przypadku niestawienia się całej drużyny na mecz do klasyfikacji drużynowej przeciwnicy otrzymają 3 pkt. 

walkowerem oraz zostanie zapisany wynik 3:0, zaś drużyna, która nie stawiła się na mecz nie otrzyma żadnego 

punktu do klasyfikacji drużynowej oraz zostanie zapisany wynik 0:3. Przy walkowerze obustronnym obie 

drużyny nie otrzymają punktów oraz obu drużynom zostanie zapisany bilans meczu 0:0, przy równoczesnym 

zapisie wyniku 0:3 dla każdego poszczególnego zawodnika składu podstawowego obydwu drużyn. 

11. Istnieje możliwość rozegrania meczu przed terminem jak również dokończenia meczu (1 dzień po terminie).  

W obydwu przypadkach musi się to odbyć jednakże za zgodą drużyny przeciwnej.  

12. Dyrektorem  BLF jest Piotr Kędzior - właściciel Klubu PINO. 

 

 

III. Nagrody. 

1. W rozgrywkach Bilardowej Ligi Firm 2014 przewidziane są następujące nagrody: 

o 1 miejsce - puchar + nagrody rzeczowe + 40 godzin bilarda  

o 2 miejsce - puchar + nagrody rzeczowe + 30 godzin bilarda  

o 3 miejsce – puchar + nagrody rzeczowe + 20 godzin bilarda  

o 4 miejsce do ostatniego – statuetka + 10 godzin bilarda 

2. Na zakończenie rozgrywek przewidziany jest bankiet dla uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 


