
 

 

CZTERY PORY ROKU – OTWARTE TURNIEJE  
W POOL-BILARDZIE Z CYKLU GRAND PRIX 2020 

 

Miejsce rozgrywek: 

Klub bilardowy SILVER CLUB, Mikołów, ul. Podleska 8 
 

Terminy rozgrywek: 

Turniej I - Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie (02.08.2020 r. g. 9.30) 
Turniej II - Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie (30.08.2020 r. g. 9.30) 

Turniej III - Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie (29.09.2020 r. g. 9.30) 
Turniej IV - Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie (25.10.2020 r. g. 9.30) 

Finałowy Turniej w Pool-Bilardzie (22.11.2020 r. g. 9.30) 
 

 

KILKA INFORMACJI NT. KAŻDEGO TURNIEJU 
 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

 zapisanie się na listę startową prowadzoną na stronie www.online-
brackets.com lub w dniu turnieju do godz. 9:15 (lista zapisów prowadzona 
jest również na stronie www.cuescore.com); ze względu na pandemię 
wirusa SARS-CoV-2 liczba miejsc ograniczona i wynosi tylko 48 miejsc -  
o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; UWAGA! Nie mogą 
startować: medaliści Mistrzostw Polski w kategorii mężczyzn (nie dotyczy 
juniorów, oldboyów, amatorów), zawodnicy z listy TOP 100 na rok 2020 
(dostępnej na stronie PZBil) oraz zawodnicy Bilardowej Ekstraklasy  
w sezonie 2020. 

 uiszczenie opłaty startowej w dniu turnieju: 30zł/os. (członek SSK ELEKTRO) 
50zł/os. (pozostałe osoby). 50% wpisowego zostanie przeznaczone na 
nagrody w każdym turnieju eliminacyjnym, pozostała część – przeznaczona 
na nagrody w turnieju finałowym. 

 
 Turnieje będą rozgrywane na 12 stołach 9-stopowych Dynamic II. 
 Odmiana wszystkich turniejów: „Dziewiątka”.  
 System rozgrywek: eliminacje w grupach + puchar; na przemienne rozbicie. 
 Dystans rozgrywek: min. 4 wygranych w grupie, min. do 5 wygranych  

w pucharze. 
 Najlepszych 24 zawodników wyłonionych  na podstawie czterech turniejów 

eliminacyjnych zostanie zakwalifikowanych do Turnieju Finałowego. 
 

 Na każdym turnieju Organizator zapewnia:  
 Trofeum sportowe / Puchar – za 1-4 miejsce, 
 Karta podarunkowa do „Bilardsklep Mysłowice” – za 1-8 miejsce 
 Bon na napoje o wartości 15 zł – do zrealizowania w barze klubu. 
 NOWOŚĆ! Pizza (średnio 3 kawałki na os.) dla wszystkich uczestników! 

 
 Więcej informacji (w tym również zapisy oraz ranking po każdym Turnieju):  

 www.online-brackets.com oraz www.ssk-elektro.pl 
 Tomasz Kalinowski (tel. 601-953-006). 

 
Wersja 4 z dnia 03.08.2020   

 
 

 

 

http://www.online-brackets.com/
http://www.online-brackets.com/
http://www.online-brackets.com/
http://www.ssk-elektro.pl/

