
Regulamin Dębickiej Ligi Bilardowej 2016 

Zapisy do końca miesiąca luty – startujemy od 07.03.2016 
Postanowienia ogólne 
 
1. Dębicka Liga Bilardowa  jest wyłącznie prywatną inicjatywą mającą na celu 

rekreację i relaks, ale również umożliwienie podnoszenia własnych umiejętności gry w 
bilard przez jej uczestników. Jednakże patronat nad rozgrywkami będzie sprawował 
Klub Bilardowy Pino. Dyrektorem Turnieju odpowiedzialnym za przeprowadzenie 
rozgrywek jest Piotr Kędzior- dane kontaktowe: tel.602-470-566, e-mail: 

piotrek@klubypino.pl 
 
2. Liga będzie rozgrywana w formie indywidualnych spotkań poszczególnych graczy. 

Szczegółowe zasady rozgrywek są opisane w punkcie ''System gier'' (poniżej). 
 
3. Zawodnicy biorący udział w Lidze przystępują do rozgrywek dobrowolnie, jest  to 
turniej otwarty dla wszystkich  którzy zgłoszą chęć uczestnictwa Dyrektorowi 
Turnieju. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek będzie dokonanie opłaty startowej 
przed rozpoczęciem rozgrywek. Opłata startowa została ustalona w wysokości 20 zł 
od osoby. Całość puli z opłat startowych zostanie przeznaczona na puchary,  nagrody 
rzeczowe i upominki dla uczestników.  
 
4.  Uczestnicy " Ligi Bilardowej'' zobowiązują się do profesjonalnego podejścia do gry 
w duchu fair-play oraz przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak również w 
trakcie gry przepisów Polskiego Związku Bilardowego dotyczących gry w bilard. 
 
5. W trakcie rozgrywania poszczególnych meczów zawodnicy mogą występować w 

strojach dowolnych, tym nie mniej ze względu na fakt rozgrywania zorganizowanych 
zawodów bilardowych zawodnicy powinni dążyć do występowania w sportowym stroju 
bilardowym (kategorii B): ciemne buty, ciemne spodnie wizytowe, koszulka polo lub 
koszula z długim rękawem, ew. kamizelka (nie powinno używać się obuwia 
sportowego, spodni typu jeans lub podobnych, koszulek typu T-Shirt, luźnych bluz ani 
swetrów). 
 

 
System gier 
 
1. Dębicka Liga Bilardowa będzie rozgrywana systemem "każdy z każdym", wg 
ustalonego harmonogramu gier, jednakże nie częściej niż 1 mecz w tygodniu. 
Istnieje możliwość rozegrania pojedynku w tygodniu poprzedzającym termin 
rozgrywki jednakże za zgodą przeciwnika. 
 
2. Liga rozgrywana będzie do 5 wygranych partii. Pojedynki rozgrywane będą w 
odmianę 8 bil lub 9bil ( decyzja należy do gracza który wygrał przed pojedynkiem 
walkę o rozbicie) 
7. Poszczególne partie w meczu będą rozpoczynane naprzemiennie. 
 
3. Zawodnicy sami umawiają się na swoje pojedynki indywidualnie. Dane kontaktowe 
do przeciwników  wraz z ostatecznym terminem na rozegranie meczy, zostaną 

rozesłane mailowo przez dyrektora turnieju po zamknięciu listy startowej. 
 
4. Za zwycięstwo w meczu zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś wynik meczu jest 
zapisywany do tabeli jako bilans partii 
 
5. Po każdej rundzie spotkań sporządzana będzie odpowiednia tabela " Ligi'' dla 
każdej z grup, w której pozycje poszczególnych zawodników będą ustalane wg zasad: 
 

- największa ilość zdobytych punktów (wygranych meczów), 



- w przypadku równej ilości zdobytych punktów - bilans partii (różnica między 
partiami wygranymi i przegranymi ze wszystkich dotychczasowych spotkań 
zawodnika), 
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów oraz równego bilansu partii - większa 
liczba wygranych partii, 
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów, równego bilansu partii i takiej samej 
liczby wygranych partii - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy rywalami. 
 
6.Miejscem spotkań Ligi będzie Klub Pino w Dębicy, Konarskiego 36. Zawodnicy sami 
opłacają wynajęcie stołu w klubie na czas rozegrania pojedynku (poniedziałek, wtorek 
,środa- 10 zł/godz. dla uczestników Ligi) 
 

7. Jeśli na podstawie zasad ustalania pozycji poszczególnych zawodników 
wyszczególnionych w p. 7 nie uda się jednoznacznie ustalić ostatecznie zajętego 
miejsca w tabeli końcowej danej grupy, należy rozegrać dodatkowe 
spotkanie/spotkania wg zasady "do 7 wygranych partii", aby jednoznacznie wyłonić 
zwycięzcę. 
 8. Wynik rozegranego pojedynku musi być zgłoszony do Dyrektora Turnieju  
najszybciej jak to będzie możliwe w celu zaktualizowania tabeli. Wynik powinien 
zgłosić zwycięzca pojedynku SMS-em , e-mailem lub u pracownika klubu. 

 
9. Po zakończeniu rozgrywek turnieju finałowego zostaną wyłonieni: 
- Mistrz ''Bilardowej Wakacyjnej Ligi'' (1. miejsce), 
- Wicemistrz ''Bilardowej Wakacyjnej  Ligi'' (2. miejsce), 
- Brązowy Medalista ''Bilardowej Wakacyjnej Ligi''(3. miejsce).  
 
 

 
10. Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich swoich pojedynków. W wypadku 
gdy zawodnik sprawia wyraźne trudności z rozegraniem meczu, jego przeciwnik ma 
prawo zgłosić to do Dyrektora Turnieju. Taka osoba otrzyma ostrzeżenie i za 
porozumieniem stron konkretny termin na rozegranie spotkania. W wypadku dalszych 
problemów z rozegraniem meczu zawodnik ten przegra mecz walkowerem. W wypadku 3 
lub więcej nierozegranych meczy zawodnik zostanie skreślony z rozgrywek, a wszystkie 

jego wyniki zostaną wykasowane z tabeli ligowej. 
Nagrody 

1m-ce Puchar + bon towarowy 200zł ( do wykorzystania w Klubie) 

2m-ce Puchar + bon towarowy 100zł ( do wykorzystania w Klubie) 

3m-ce Puchar  

4m-ce Uścisk dłoni Prezesa 
Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach spornych lub nieopisanych w niniejszym regulaminie, decydować będzie 
Dyrektor Turnieju. 
 
2. Po ustaleniu niezbędnych danych kontaktowych o zawodnikach, wszyscy uczestnicy 
otrzymają pełne informacje o rozgrywkach i ich uczestnikach (dane kontaktowe). 
Wszelkie informacje, w tym aktualizowane na bieżąco wyniki poszczególnych spotkań 
oraz aktualne tabele będą udostępniane na www.klubypino.pl .  
 

http://www.klubypino.pl/

