
 

XXVII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI 
ENERGETYKÓW W POOL-BILARDZIE 

 

Klub bilardowy SILVER CLUB, Mikołów, ul. Podleska 8 
GRY INDYWIDUALNE (12 grudzień 2020 r. g. 9:30)  

GRY DEBLOWE (13 grudzień 2020 r. g. 9:30) 
 

KILKA INFORMACJI NT. MISTRZOSTW 
1) Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach: 

 W mistrzostwach może wystartować maksymalnie 48 zawodników (gry 
indywidualne), 24 pary (gry deblowe) – decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 5 grudnia br. 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. 

 Zapisy na Mistrzostwa prowadzone są na stronie https://ssk-elektro.pl/xxvii-
mistrzostwa-polski-energetykow-w-pool-bilardzie/  

 Opłata startowa wynosi 100 zł/os. (za gry indywidualne i deblowe) – płatność do  
5 grudnia br. tylko przelewem na następujący nr konta 94 1050 1634 1000 0022 
4273 4693 tytułem „MPE Bilard 2020 + Nazwisko i imię wpłacającego”. Zgłoszenie 
i wpłata po ww. terminie wynosi 150 zł/os. (w przypadku wolnych miejsc).  

2) Mistrzostwa będą rozgrywane na 12 stołach 9-stopowych Dynamic II. 
3) Odmiana wszystkich gier: „Dziewiątka”.  
4) System rozgrywek: eliminacje w grupach + puchar; na przemienne rozbicie. 
5) Dystans: min. do 4 wygranych w grupie , min. do 6 wygranych w pucharze. 
6) Organizator zapewnia:  

 Trofeum sportowe: za 1-8 miejsce (IND), za 1-4 miejsce (DEB). 
 Kartę podarunkową z terminem ważności 31.05.2021 do „Bilardsklep Mysłowice” 

za 1-8 miejsce (IND), za 1-4 miejsce (DEB). 
 Konsumpcję - pizza (co najmniej 4 kawałki na os.) dla uczestników każdego dnia. 

7) Pula i wartość kart podarunkowych do „Bilardsklep Mysłowice”: 
 Pula będzie wynosić 5000 zł (w przypadku uczestnictwa co najmniej 32 osób*).  
 Wartość kart podarunkowych* w grach indywidualnych: 1 miejsce – 700 zł,  

2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce - 2x 350 zł, 5 miejsce - 4x 150 zł. 
 Wartość kart podarunkowych* w grach deblowych: 1 miejsce – 2x 450zł, 2 miejsce 

– 2x 350 zł, 3 miejsce - 4x 225 zł. 
8) Postanowienia dot. koronawirusa: 

 Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
Ministerstwa Sportu – tj. bez publiczności, dostęp do klubu będą mieli tylko 
wyłącznie uczestnicy Mistrzostw. 

 Podczas Mistrzostw nie ma obowiązku posiadania założonej na twarzy maseczki / 
przyłbicy. Organizator zaleca zachowanie dystansu i dezynfekcję (przy 
wykorzystaniu do tego środków będących na stanie klubu). 

 Startując w Mistrzostwach każdy Uczestnik obowiązkowo musi podpisać 
Oświadczenie dot. COVID-19! Organizator nie dopuści uczestnika do Mistrzostw, 
jeżeli nie podpisze ww. Oświadczenia! 

 Przed wejściem do obiektu sportowego uczestnik musi przejść pomiar temp. 
 Każdy osoba będąca w obiekcie sportowym koniecznie musi się stosować do 

Regulaminu obiektu w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2. 
9) Pozostałe postanowienia: 

 Strój: wizytowe spodnie i buty, koszula lub klubowa koszulka polo.  
 Zakwaterowanie: we własnym zakresie.  
 Klub czynny od godz. 8:45.  
 W przypadku rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

10) Więcej informacji: www.ssk-elektro.pl / Tomasz Kalinowski (tel. 601-953-006). 
 

Wersja 5 z dnia 20.11.2020   
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