
REGULAMIN TURNIEJU BILARDOWEGO 
„8 BALL” 

 
1. Organizatorem Turnieju jest Wójt Gminy Czernikowo. 
2. Turniej finałowy rozegrany zostanie w świetlicy wiejskiej w Czernikowie, a jego termin 

zostanie ustalony po rozegraniu eliminacji i ogłoszony na stronie internetowe Urzędu 
Gminy Czernikowo. Turnieje eliminacyjne odbędą się w dniu 1 lipca 2014 roku w 
świetlicy wiejskiej w Czernikowie, Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu oraz w Szkole 
Podstawowej im. T. Halika w Osówce. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca rozgrywania 
Turnieju, ogłoszenie nowego terminu musi jednak nastąpić nie później niż na 5 dni od 
rzeczowego terminu (dotyczy to zarówno eliminacji, jak i turnieju finałowego). 

4. W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Czernikowo (decyduje 
meldunek stały); 

5. Uczestnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem poza ewentualnym 
osobistym; 

6. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 12 rok życia. 
7. Warunkiem uczestnictwa w turnieju finałowym jest zdobycie kwalifikacji w jednym z 

trzech turniejów eliminacyjnych. 
7a. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się w dniu 1 lipca w Szkole Podstawowej 
w Osówce. O godz. 14:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 12-17 lat bez 
względu na płeć; O godzinie 18:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 
powyżej 18 lat bez względu na płeć; 
7b. Drugi turniej eliminacyjny odbędzie się w dniu 1 lipca w Wiejskim Domu Kultury 
w Mazowszu. O godz. 14:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 12-17 lat 
bez względu na płeć; O godzinie 18:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 
powyżej 18 lat bez względu na płeć; 
7c. Trzeci turniej eliminacyjny odbędzie się w dniu 1 lipca w świetlicy wiejskiej w 
Czernikowie. O godz. 14:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 12-17 lat 
bez względu na płeć; O godzinie 18:00 do eliminacji przystąpią zawodnicy w wieku 
powyżej 18 lat bez względu na płeć; 

8. W turnieju w Osówce udział mogą wziąć mieszkańcy gminy Czernikowo zamieszkujący 
sołectwa: Kiełpiny, Makowiska, Osówka, Pokrzywno, Skwirynowo, Witowąż. 

9. W turnieju w Mazowszu udział mogą wziąć mieszkańcy gminy Czernikowo 
zamieszkujący sołectwa: Kijaszkowo, Liciszewy, Mazowsze, Mazowsze-Parcele. 

10. W turnieju w Czernikowie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Czernikowo 
zamieszkujący sołectwa: Czernikowo, Czernikówko, Steklin, Steklinek, Wygoda, Zimny 
Zdrój, Jackowo.  

11. Liczba miejsc w każdym z turniejów eliminacyjnych jest ograniczona do 12 dla każdej z 
kategorii (Osówka, +18 lat, Osówka, 12-17 lat, Mazowsze +18 lat, Mazowsze 12-17 lat, 
Czernikowo +18 lat, Czernikowo 12-17 lat). 

12. O udziale w turnieju w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit kategorii 
decyduje termin zgłoszenia. 

13. Z każdego turnieju eliminacyjnego awans do turnieju finałowego wywalczy najlepszych 
czterech graczy w kategorii seniorów oraz najlepszych trzech graczy w kategorii 
juniorów. 

14. Sposób rozgrywki w turniejach eliminacyjnych uzależniony będzie od liczby zgłoszeń w 
poszczególnych kategoriach (system rosyjski bądź system pucharowy klasyczny bądź 
system ligowy, do 1-3 wygranych partii). 

15. Turniej finałowy rozgrywany będzie systemem rosyjskim dla kategorii 12-17 oraz 
systemem ligowo-pucharowym dla kategorii +18.  

16. Najlepsi czterej zawodnicy każdej kategorii wiekowej z III Turnieju Bilardowego, 
rozegranego w roku 2012, zostaną rozstawieni w eliminacjach. 

17. Wszelkie sporne sprawy zaistniałe podczas turnieju rozstrzyga sekretariat zawodów; 
18. Sekretariat zawodów ustanawia się w następującym składzie: 



- Przemysław Pujer – sekretarz główny zawodów, 
- Ryszard Ałtyn – sekretarz turnieju eliminacyjnego Osówka, 
- Jan Kwiatkowski – sekretarz turnieju eliminacyjnego Czernikowo. 

19. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju; 
20. Wszystkie inne sporne sprawy i te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

sekretariat zawodów; 
21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu turnieju; 
22. Organizatorzy mają obowiązek zagwarantowania stołów bilardowych, bil oraz 

pozostałego wyposażenia niezbędnego do gry, z wyłączeniem strojów sportowych, 
których zorganizowanie pozostaje w gestii zawodników.  

23. Każdego zawodnika obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w miejscu 
rozgrywania zawodów; 

24. Na zawodnika przy stole czeka się 5 minut, gdy ten się nie zjawi - wygrywa walkowerem 
zawodnik będący przy stole; 

25. Decyzję o zastosowaniu systemu w eliminacjach podejmie sekretariat zawodów. 
26. Zawodnik zwyciężający w swojej kategorii zdobędzie tytuł Mistrza Gminy Czernikowo w 

Bilardzie „8-ball” i otrzyma puchar, ufundowany przez Wójta Gminy Czernikowo.  
27. Wszelkie wątpliwości i kwestie formalne należy zgłaszać do sekretariatu zawodów pod nr 

tel. 690 897 358 (P. Pujer), 507 092 182 (J. Kwiatkowski) i 519 155 587 (R. Ałtyn) oraz 
w Urzędzie Gminy Czernikowo w pokoju nr 27. 
 
 

Sekretariat Zawodów 
 
 

 


