Regulamin zawodów „Amatorska Liga Bilardowa 2019/2020” z pulą nagród 10 000 zł w gotówce.

1. Postanowienia ogólne:
a. Organizatorem ligi „Amatorska Liga Bilardowa 2019/2020” jest tylko i wyłącznie podmiot:
Salony Bilardowe Sz. Wołoszyn, K. Wróbel S.C., La Sezam
b. Miejscem rozgrywek jest: Salon Bilardowy „La Sezam” ul. Kuźnicza 10 (I piętro), 50‐138
Wrocław – kontakt telefoniczny: 71 344 85 46
c. Zapisy odbywają się nieprzerwanie od dnia 10.01.2019, a zgłoszeń można dokonać u obsługi klubu.
d. Rozegranych zostanie 15 turniejów eliminacyjnych oraz Wielki Finał.
2. Opłaty:
a. Opłata startowa w pierwszym turnieju eliminacyjnym jest pomniejszona o 15 zł (za osobę) i wynosi tylko 20
zł (za osobę) ‐ pozostałą część opłaca jeden z Partnerów Amatorskiej Ligi Bilardowej
b. Opłata startowa w każdym kolejnym turnieju eliminacyjnym wynosi 35zł (za osobę) do dnia turnieju do
godz. 10:30. W dniu turnieju po godz. 10:30 wpisowe wynosi 40 zł (za osobę)
c. Opłata startowa w Wielkim Finale wynosi 50zł (za osobę)
d. Organizator udostępnia nieodpłatnie stoły bilardowe na potrzeby organizacji turnieju, także na
potrzeby rozgrzewek tj. minimum 30 min przed rozpoczęciem zawodów
e. W przypadku osób, które opłaciły wpisowe ale nie przystąpiły do zawodów, które obejmowało to
wpisowe a także nie wycofały swojego zgłoszenia przed startem, najpóźniej dzień przed terminem
rozgrywania danego turnieju eliminacyjnego zastosowana zostanie następująca reguła:
Uczestnikowi doliczone zostanie 20 pkt rankingowych niezależnie od ilości graczy a jego start
zostanie zaliczony jako jeden z wymaganej ilości odbytych turniejów (o czym mówi pkt. 10
niniejszego regulaminu). Natomiast wpisowe nie zostanie zwrócone.
3. Uczestnicy ligi:
a. Liga ma charakter turnieju amatorskiego. Zawodnicy grający w poolbilard profesjonalnie nie zostaną
dopuszczeni do zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia startu zawodnikom
profesjonalnie grającym w poolbilard pozostawiając sobie w tym zakresie autonomiczną decyzję. Uwaga:
zawodnicy, którzy uczestniczą w aktualnych rozgrywkach Polskiej Bilardowej Ekstraklasy, niezależnie od
miejsca zamieszkania nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
b. Zawody dotyczą zgłoszeń osób obu płci.
c. Nie ma znaczenia wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników.
d. W turnieju może uczestniczyć każdy, kto opłaci wpisowe i dostanie zgodę na grę od Organizatora.
4. Charakterystyka ligi:
a. „Amatorska Liga Bilardowa 2019/2020”, rozgrywana będzie w dni niedzielne podane w kalendarzu
zawodów z wyjątkiem dni świątecznych, wakacyjnych, a także zarezerwowanych w kalendarzu na
potrzeby innych zawodów lub klubowych wydarzeń.
b. Start poszczególnych turniejów eliminacyjnych odbywać się będzie zawsze o godzinie 11:00.
c. Wszystkie turnieje rozgrywane zostaną na przemiennie w odmianę 8‐bil i 9‐bil zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
d. Poszczególne turnieje niedzielne oraz Wielki Finał odbywać się będą w systemie grupowym, 2KO lub
pucharowym.
5. System gier:
a. Turnieje będą rozgrywane do minimum 4 wygranych partii w fazie grupowej oraz minimum 5
wygranych partii w fazie 2 KO lub pucharowej.
6. Rozbicie:
a. Kolejność wykonywania uderzeń rozbijających stosowana będzie naprzemiennie we wszystkich
turniejach eliminacyjnych oraz w Wielkim Finale. Drogą losowania lub „walki o rozbicie” wyłoniony
zostanie pierwszy rozbijający danego meczu.

7. Strój:
a. W trakcie trwania turniejów obowiązuje strój dowolny. W Wielkim Finale wskazany przez
Organizatora – ogłoszony podczas ostatniego turnieju eliminacyjnego.
8. Eliminacje i ranking:
a. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia rankingu ligi w celu wyłonienia zawodników
kwalifikujących się do Wielkiego Finału.
b. Terminy zawodów:
i. Turniej eliminacyjny nr 1: 27.01.2019
ii. Turniej eliminacyjny nr 2: 10.02.2019
iii. Turniej eliminacyjny nr 3: 24.02.2019
Daty pozostałych turniejów zostaną opublikowane na stronie www.lasezam.pl oraz na
profilu Facebook „La Sezam” najpóźniej w dniu ostatniego wskazanego turnieju
eliminacyjnego.
c. Zmiana terminu rozgrywania zawodów:
i. Organizator przewiduje możliwość zmiany terminów rozgrywania turniejów eliminacyjnych
oraz turnieju finałowego (Wielki finał), na wniosek zawodników. Wniosek powinien zachować
następująca formę:
•

być złożony na piśmie w terminie co najmniej 14 dni przez rozgrywaniem
turniejem, który wchodzi w zakres zmian,

•

wskazywać minimum cztery osoby, które proszą o zmianę terminu i podpiszą
własnoręcznie wniosek,

•

osoby składające wniosek opłacą wpisowe na najbliższe dwa turnieje. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Organizatora, a co za tym
idzie zmiany terminu, opłacone wpisowe przez wnioskodawców nie zostanie
zwrócone, także w przypadku gdy powyższe osoby nie pojawia się na
zawodach.
ii. Organizator ma prawo zmienić terminy także z własnego powodu i jest to jego
autonomiczna decyzja.
d. Termin Wielkiego Finału zostanie podany minimum 2 tygodnie przed ustaloną datą. O terminie
Wielkiego Finału decyduje tylko i wyłącznie Organizator turnieju.
e. Ranking będzie opublikowany na stronach www.lasezam.pl, profilu „La Sezam” na portalu Facebook
oraz w klubie bilardowym „La Sezam”
9. Punktacja ligi:
a. I miejsce – 100pkt
b. II miejsce – 95pkt
c. III miejsce – 90pkt
d. V miejsca – 85pkt
e. IX miejsca – 80pkt
f. XVII miejsca – 75pkt
g. XXV miejsca – 70pkt
h. XXXIII miejsca – 65pkt
i. IL miejsca – 60pkt
10. Wielki Finał:
a. W Wielkim Finale prawo uczestnictwa będą mieli zawodnicy z pierwszej 16 rankingu, pod
warunkiem, że zagrali w minimum 10 turniejach eliminacyjnych.
b. W Wielkim Finale prawo uczestnictwa będą mieli także zawodnicy, którzy zagrali w minimum 12
turniejach eliminacyjnych, a nie znajdują się w pierwszej 16 rankingu.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „dzikich kart” zawodnikom nie spełniającym
powyższych kryteriów.

11. Nagrody:
a. Zwycięzca każdego turnieju eliminacyjnego otrzyma puchar. Pozostałe nagrody pozostają w gestii
Organizatora. Pozostałymi nagrodami nazywamy wszelkie dobra materialne (finansowe i niefinansowe),
które Organizator pozyskał i które przekazuje z własnej niewymuszonej woli w formie losowania między
zawodnikami. Losowanie dodatkowych nagród dotyczyć będzie tylko tych zawodników, którzy
znajdować się będą na liście uczestników turnieju rozgrywanego w dniu losowania, jak również będą
posiadali status uczestnika w poprzednich dwóch turniejów eliminacyjnych Amatorskiej Ligii Bilardowej.
b.

Zawodnikom, którzy zajmą czołowe miejsca w Wielkim Finale zostaną przyznane puchary oraz
nagrody z puli nagród.
c. W Wielkim Finale pula nagród wynosić będzie 10 000 zł w gotówce.
d. Podczas Wielkiego Finału nagrodzonych zostanie najlepszych 16 zawodników.
12. Podział nagród:
a. Wielki Finał:
i. Pierwsze miejsce – 3500 zł (jedna nagroda)
ii. Drugie miejsce – 1800 zł (jedna nagroda)
iii. Trzecie miejsce – 1000 zł (jedna nagroda)
iv. Czwarte miejsce – 800 zł (jedna nagroda)
v. Piąte miejsce – 200zł (cztery nagrody)
vi. Dziewiąte miejsce – 100 zł (osiem nagród)
b. Ranking:
i. Zwycięzca rankingu – 600zł
ii. Miejsce 2 w rankingu – 400zł
iii. Miejsce 3 w rankingu – 300zł
13. Kary:
a. Organizator zastrzega sobie możliwość ukarania odjęciem punktów lub nawet dyskwalifikacją
zawodnika w przypadku niesportowego lub nieodpowiedniego zachowania.
b. O wymierzeniu kary decyduje Organizator, Sędzia lub osoba wyznaczona do nadzorowania przebiegu
turnieju.
c. Mecz zostaje uznany za poddany walkowerem w przypadku gdy zawodnik nie stawi się przy stole
maksymalnie 15 minut po wywołaniu go do kolejnego pojedynku. Organizator zastrzega sobie
możliwość wydłużenia tego czasu na uzasadnioną prośbę zawodnika (decyzję podejmuje
Organizator, Sędzia lub osoba wyznaczona do nadzorowania przebiegu turnieju)
Postanowienia końcowe:
d. Każda osoba decydująca się na start w zawodach po dokonaniu zgłoszenia nadaje Organizatorowi
automatycznie, pełne prawo do publikowania jego danych osobowych (imię i nazwisko) w celu np.
umieszczenia ich w publikowanym rankingu. Zgoda i prawa nadane przez Uczestnika Organizatorowi
dotyczą także zdjęć oraz innych materiałów w związku z potrzebami promocyjnymi (dot. Przepisów
RODO)

e. W sprawach nie objętych regulaminem decyzja należy do Organizatora lub do osoby przez niego
wyznaczonej.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu w trakcie zawodów.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zawodów bez podawania przyczyny.
h. Przystąpienie do rozgrywek (udział w „Amatorskiej Lidze Bilardowej 2019/2020”) jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu zawodów.

