PROGRAM
XIII Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Pool-Bilardzie
1. Miejsce rozgrywek: Mikołów, Klub bilardowy „SILVER CLUB”, ul. Podleska 8.
2. Termin rozgrywek: 6 październik 2018 r. (sobota)
3. Program:

Data

Godzina

01.10.2018

do 15.00

06.10.2018

9.00
9.15
12.00 – 16.00
16.00
20.00

Termin przyjmowania zapisów
Powitanie uczestników, Losowanie
Rozpoczęcie gier eliminacyjnych (grupowych)
Obiad
Mecze finałowe (ćwierćfinały, półfinały, mecze o 1, 3, 5
i 7 miejsca)
Podsumowanie
Wersja 2 z dnia 3 września 2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

REGULAMIN
XIII Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Pool-Bilardzie
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Mistrzostwa będą rozgrywane w odmianę „Ósemka”, według przepisów Polskiego
Związku Bilardowego.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 roku
2018 roku telefonicznie (601-953-006) lub na stronie internetowej www.ssk-elektro.pl.
W mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 16 zawodników – decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wszystkie mecze rozgrywane będą jednocześnie na 8 stołach Dynamic II.
§2
SYSTEM GIER

1.

2.

Mecze eliminacyjne będą rozgrywane się w dwóch lub czterech grupach systemem
każdy z każdym, natomiast mecze finałowe - systemem pucharowym (ćwierćfinały,
półfinały, mecze o 1, 3, 5, 7 miejsca).
Najlepszych czterech zawodników z poszczególnych grup awansuje do gier finałowych.
O miejscu w grupie decydować będzie: większa liczba zdobytych punktów, lepsza

3.

różnica wygranych partii, większa liczba wygranych partii, wynik bezpośredniego meczu,
jedna decydująca partia w odmianę „Ósemka “.
Mecze eliminacyjne (grupowe) będą rozgrywane do 3 wygranych partii, natomiast od
gier pucharowych do 5 wygranych partii.
§3
LOSOWANIE

1.

Dla uniknięcia spotkania się we wczesnej fazie Mistrzostw teoretycznie najsilniejszych
graczy – rozstawia się 4 pierwszych zawodników z poprzednich mistrzostw.
W przypadku braku zawodnika(ów) z pierwszej ósemki z poprzednich Mistrzostw,
rozstawienie pozostałym zawodnikom nie przysługuje. Kolejność losowania wynika
z alfabetycznego uszeregowania nazwisk uczestników.
§4
STRÓJ

1.

Podczas Mistrzostw wszystkich uczestników obowiązuje następujący strój sportowy:
koszulka polo, tylko czarne wizytowe spodnie, wizytowe buty. Spodnie i buty muszą
bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego, wieczorowego stylu (kanty). Nie mogą to
być dżinsy lub sztruksy; wykluczony jest krój dżinsowy, naszyte kieszenie, jasne szwy,
zewnętrzne ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu. W razie
wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Organizator zastrzega
sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do udziału w Mistrzostwach.
§5
NAGRODY

1.
2.

3.
4.

Najlepszych ośmiu zawodników w kategoriach indywidualnych zostaną uhonorowani
statuetkami, dyplomami i nagrodami.
Rozdanie nagród, pucharów i dyplomów zostanie przeprowadzone po zakończeniu gier
finałowych Mistrzostw. Osoby, które nie będą uczestniczyć podczas zakończenia
Mistrzostw nagroda nie przysługuje.
Najlepszych ośmiu zawodników w kategoriach indywidualnych zostaną uhonorowani
statuetkami, dyplomami i nagrodami.
Rozdanie nagród, pucharów i dyplomów zostanie przeprowadzone po zakończeniu gier
finałowych Mistrzostw. Osoby, które nie będą uczestniczyć podczas zakończenia
Mistrzostw nagroda nie przysługuje.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.
4.
5.

Wszystkie zaistniałe kontrowersje bądź inne kwestie o charakterze sportowym
rozstrzygać będzie Organizator.
Dopuszcza się 5-minutowe oczekiwanie na nieobecnego zawodnika, po czym
w przypadku nie stawienia się go w tym czasie – zawodnik obecny z danej pary
zwycięża mecz tzw. „walkowerem”.
Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani
cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw.
Organizator Mistrzostw zapewnia: konsumpcję, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną na
czas trwania Mistrzostw.
Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy
wyłącznie do Organizatora.
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