Wrocław 2017

Turniej „La Sezam Cup”
Pod patronatem The World Games 2017
Wygraj całodniowe bilety na Ceremonię Otwarcia gier bilardowych The World Games 2017 i oglądaj
za darmo rozgrywki najlepszych zawodników na świecie.

REGULAMIN TURNIEJU
Organizatorzy: „La Sezam” Salony Bilardowe S.C. Sz. Wołoszyn, K. Wróbel, ul. Kuźnicza 10,
50-138 Wrocław, NIP: 897-182-56-64

Termin zawodów: 23.07.2017r., start godzina 11:00
Miejsce zawodów: Salon Bilardowy La Sezam, ul. Kuźnicza 10 (I piętro), 50 – 138 Wrocław
Sędzia Turnieju: Arkadiusz Gołębski
Stoły: 17 x 9-ft San Carlos
System sportowy:
1. Rozegrane zostaną dwa turnieje. Indywidualny oraz drużynowy
2. Turniej indywidualny - odmiana 8-bil zgodnie z przepisami PZBIL;
Turniej drużynowy – odmiana 9-bil zgodnie z przepisami PZBIL;
3. Drużyna składa się z dwóch osób. Skład drużyny należy podać przed godz. 10:30 dnia
23.07.2017.
4. Mecze rozgrywane będą do minimum 4 wygranych partii w grupach oraz do 5 w rundzie
playoff.(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rozgrywanych partii w przypadku
dużej frekwencji);
5. Rozbicie naprzemienne;
6. Zawody rozegrane zostaną systemem grupowym, 2KO oraz fazą pucharową (przegrywający
odpada) w zależności od ilości uczestników wg oficjalnie obowiązujących tabel turniejowych
PZBIL.

Losowanie:
Losowanie odbędzie się 23.07.2017r. o godzinie 10:45 po zamknięciu listy startowej. Po losowaniu
nie będzie możliwości wpisania się na listę turniejową.

Prawo startu:
Turniej ma charakter otwarty, nie jest wymagane posiadanie licencji sportowej zawodnika.
Ze względu na cele promocyjne Turnieju La Sezam Cup prawo startu ma każda osoba zgłaszająca
się do zawodów
O udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty startowej a także
zgoda Organizatora.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w Salonie bilardowym „La Sezam” do godz. 10:30 dnia
23.07.2017r.
Po uiszczeniu opłaty startowej, wyłącznym potwierdzeniem prawa udziału w Turnieju La Sezam
Cup będzie otrzymanie od Organizatora zgody na rywalizację.

Opłata Startowa:
Płatności wynikające z opłaty startowej są realizowane wyłącznie u personelu Salonu bilardowego
„ La Sezam” ul. Kuźnicza 10, 50-138 Wrocław
Forma płatności: gotówka.
Aby wziąć udział w turnieju należy uiścić opłatę:
- Dla turnieju indywidualnego: Opłata w wysokości 40 zł w terminie do 22.07.2017r.
lub 50 zł w dniu turnieju do godz. 10:30. Po tym terminie zapisy nie będą
przyjmowane.
- Dla turnieju drużynowego: Opłata w wysokości 80zł za drużynę (40zł / osobę) w
terminie do 22.07.2017r. lub 100zł (50zł / osoba) w dniu turnieju do godz. 10:30. Po
tym terminie zapisy nie będą przyjmowane.
Zawodnicy pierwszoligowi (zawodnicy ekstraklasy bilardowej), oraz medaliści Polski,
którejkolwiek z odmian gier bilardowych zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 100
złotych / osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do autonomicznej decyzji w tym
zakresie.

Strój:
Ubiór jest dowolny . Jedynym obowiązkiem jest posiadanie długich spodni i pełnych butów.

Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:
Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed,
po i w trakcie Turnieju zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia
jakichkolwiek formalności w wyżej wymienionym sprawach.

Przepisy porządkowe:
Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu 10 min przed wyznaczonym
terminem rozpoczęcia swojego meczu.
W przypadku braku pełnej gotowości zawodnika do rozpoczęcia meczu 5 min po ogłoszonym
czasie rozpoczęcia danej rundy lub danego meczu zawodnik automatycznie przegrywa mecz
walkowerem.
Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym
mecze zawodnikom. Niewłaściwe zachowanie podlega rygorom dyscyplinarnym (upomnieniu, itp.)
ze strony osób porządkowych lub sędziego. W przypadku wystąpienia kolejnego naruszenia
porządku osoby zachowujące się niewłaściwie zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.
Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w Turnieju są zobowiązani, pod rygorem
dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych i stosowania się
do poleceń „Osób porządkowych”.

Pula nagród:
Pula nagród wynosi : 2500zł
Podział nagród :
Turniej indywidualny:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 350 zł
III miejsca – 200 zł ( dwie nagrody )

Turniej drużynowy:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 350 zł
III miejsca – 200 zł ( dwie nagrody )

Postanowienia dodatkowe:
Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć z
imprezy do celów reklamowych.
Wartość puli nagród składa się z nagród w formie gotówki oraz nagród rzeczowych.
Salon bilardowy La Sezam ma pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności
promocyjnej i reklamowej imprezy. Podczas zawodów wyłącznie „Salon bilardowy La Sezam”
decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.
Salon bilardowy La Sezam zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Każdy uczestnik po uiszczeniu opłaty startowej akceptuje regulamin Salonu Bilardowego
„ La Sezam ” oraz turnieju Sezam Cup.

