Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Snookera i Bilarda
Angielskiego

I. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu rozgrywek i
turniejów snookerowych w Polsce.
II. Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie:
PZSiBA – Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS: 0000278566, reprezentowany przez Zarząd.
Organizator – Organizatorem rozgrywek jest PZSiBA.
Klub – Klub sportowy organizujący dane rozgrywki i/lub turnieje snookerowe na podstawie zapisów
niniejszego regulaminu.
Zawodnik – osoba biorąca udział w turnieju.
Sędzia – sędzia snookera posiadający krajowe uprawnienia do sędziowania w turniejach, wynikające
z posiadania odpowiedniej klasy sędziowskiej, dopuszczony do sędziowania w rozgrywkach i
turniejach organizowanych przez Organizatora.
Sędzia główny – sędzia snookera posiadający krajowe uprawnienia do sędziowania w turniejach,
wynikające z posiadania odpowiedniej klasy sędziowskiej, dopuszczony do sędziowania i nadzoru
nad regulaminowym przebiegiem rozgrywek w rozgrywkach i turniejach organizowanych przez
Organizatora.

III. Rodzaje rozgrywek
1. Polski Ranking Snookera /PORS/ - jest to cykl otwartych turniejów snookerowych
organizowanych
dla współzawodnictwa zawodników, z
zakwalifikowanych do udziału w Polskiej Lidze Snookera TOP16.

wyłączeniem

zawodników

ZAPISY
Zapisy do turnieju w ramach PORS odbywają się w terminie określonym w kalendarzu na
stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/. Terminem zakończenia zapisów jest zawsze wtorek
przed turniejem, do godz. 21.00.
Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ po uprzedniej rejestracji profilu zawodnika w serwisie.

Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów na turniej.
Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z obowiązku
uiszczenia opłaty wpisowej.
W szczególnych przypadkach możliwe jest zgłoszenie zawodnika do turnieju po terminie
zakończenia zapisów, jednak nie później niż do czasu opublikowania drabinki turniejowej lub grup.
Decyzję o dopisaniu zawodnika podejmuje Organizator.
STRÓJ
Zawodników grających w turnieju PORS obowiązuje strój według Kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORS trwają maksymalnie trzy dni (od piątku w godzinach
popołudniowych do niedzieli).
OPŁATY I NAGRODY
Opłata wpisowa dla zawodników posiadających aktualną licencję zawodniczą – 100 zł
Opłata wpisowa dla zawodników nieposiadających aktualnej licencji zawodniczej – 120 zł
Opłata wpisowa powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego
zawodnika, w biurze zawodów lub u sędziego głównego.
Pula nagród – minimum 1200 zł + puchary
Przy minimalnej puli nagród podział nagród jest następujący:
I miejsce – 400 zł + puchar
II miejsce – 300 zł + puchar
III-IV miejsce – 200 zł + puchar
Najwyższy break – 100 zł + puchar
Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, jednak przy
zachowaniu proporcji wskazanej w podziale puli minimalnej.
SĘDZIOWIE
Za przebieg całego turnieju odpowiada sędzia główny.

Sędzia główny w turnieju w ramach PORS powinien posiadać uprawnienia sędziego
krajowego oraz uprawnienia sędziego głównego.
Mecze mogą być sędziowane wzajemnie przez zawodników, pod nadzorem sędziego
głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
Zawodnicy uczestniczący w turnieju rozstawieni są na podstawie rankingów kolejno:
TOP16, PORS (pierwszych szesnastu zawodników) publikowanych na stronie internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/, pozostali zawodnicy rozstawiani są losowo.
W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo do rozstawienia zawodników, w
szczególności zagranicznych, z uwzględnieniem innych rankingów.
W pierwszym turnieju w ramach PORS w danym sezonie zawodnicy rozstawieni są na
podstawie rankingu zamknięcia poprzedniego sezonu PORS, publikowanego na stronie internetowej
PZSiBA /www.snooker.pl/. Dodatkowo, najwyższe rozstawienie przydzielone jest zawodnikom,
którzy spadli lub nie potwierdzili udziału w Polskiej Lidze Snookera TOP16.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje w ramach PORS są rozgrywane systemem pucharowym.
W szczególnych przypadkach, za zgodą Organizatora, turnieje PORS mogą być rozgrywane
systemem grupy + puchar.
Minimalny modus w systemie:
a. pucharowym – do trzech wygranych frejmów;
b. grupy + puchar – w grupach do dwóch wygranych frejmów, w fazie pucharowej do
trzech wygranych frejmów.
W przypadku liczby zawodników przekraczającej możliwości organizacyjne Klubu, możliwe
jest wprowadzenie przez Organizatora niższego modusu lub mniejszej liczby czerwonych bil we
wcześniejszych fazach turnieju.
W szczególnych przypadkach, za zgodą Organizatora, Klub może ograniczyć liczbę
uczestników, przy czym o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Polska Liga Snookera TOP16 /TOP16/ - jest to cykl turniejów snookerowych
organizowanych dla współzawodnictwa szesnastu najlepszych zawodników w Polsce.
KWALIFIKACJA
Do udziału w TOP16 kwalifikowanych jest 16 najlepszych zawodników w Polsce. Przed
rozpoczęciem sezonu czterech ostatnich zawodników Rankingu TOP16 poprzedniego sezonu

opuszcza TOP16, a czterech pierwszych zawodników Rankingu PORS poprzedniego sezonu
awansuje w kolejności do TOP16.
Przed rozpoczęciem rozgrywek w ramach TOP16, każdy z szesnastu zawodników potwierdza
chęć udziału w TOP16 za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/, w terminie
wskazanym przez Organizatora.
Niepotwierdzenie chęci udziału w TOP16 przez zawodnika, który awansował w danym
sezonie z Rankingu PORS, powoduje kwalifikację kolejnego zawodnika Rankingu PORS z
zamknięcia poprzedniego sezonu, którego obejmuje obowiązek potwierdzenia chęci udziału w
TOP16. Kwalifikacja do TOP16 z Rankingu PORS jest możliwa do maksymalnie 8 miejsca. Jeśli
żaden z zawodników z miejsc 5-8 Rankingu PORS zamknięcia poprzedniego sezonu nie potwierdzi
chęci udziału w TOP16, Zarządowi PZSiBA przysługuje prawo udzielenia Dzikiej Karty.
Dzika Karta zostanie przyznana również przez Zarząd, w porozumieniu z trenerem kadry
narodowej, w miejsce zawodników, którzy nie potwierdzili udziału w rozgrywkach TOP16, a w roku
poprzednim zajęli miejsca 1-12.
Potwierdzenie chęci udziału w TOP16 wiąże się z obowiązkowym udziałem w turniejach
TOP16 oraz obowiązkową opłatą wpisową za wszystkie turnieje TOP16 w sezonie.
Zawodnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej ważnymi powodami nieobecności, które
jest zobowiązany przedstawić do wiadomości Organizatora w terminie do końca zapisów do danego
turnieju TOP16.
Dwukrotna nieobecność na turnieju TOP16 powoduje wykluczenie zawodnika z dalszych
rozgrywek. Wolne miejsce zostaje przyznane zawodnikowi nominowanemu przez trenera kadry
narodowej, za zgodą Zarządu PZSiBA.
Zawodnik z Rankingu PORS, który zajmie wolne miejsce w TOP16 w trakcie sezonu,
zachowa prawo do udziału w turniejach PORS, a punkty, które uzyska w turniejach PORS, będą
brane pod uwagę podczas klasyfikacji na zakończenie sezonu.
ZAPISY
Zapisy do turnieju w ramach TOP16 odbywają się w terminie określonym w kalendarzu na
stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/. Terminem zakończenia zapisów jest zawsze wtorek
przed turniejem, do godz. 21.00.
Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ poprzez potwierdzenie udziału w turnieju przez każdego z szesnastu zawodników,
po uprzedniej rejestracji profilu zawodnika w serwisie.
Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie w sposób opisany w punkcie
KWALIFIKACJA. Zawodnik rezygnujący z udziału w danym turnieju nie jest zwolniony z
obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.

STRÓJ
Zawodników grających w turnieju TOP16 obowiązuje strój według Kodu A.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach TOP16 trwają dwa dni (od soboty do niedzieli).
OPŁATY I NAGRODY
Opłata wpisowa – 1200 zł za cykl turniejów
Istnieje możliwość zapłaty w 6 równych ratach (200 zł), każdorazowo przed poszczególnym
turniejem.
Opłata wpisowa powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego
zawodnika, w biurze zawodów lub u sędziego głównego.
Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach TOP16 ma obowiązek posiadać aktualną licencję
zawodniczą.
Pula nagród – minimum 2200 zł + puchar
Przy minimalnej puli nagród podział nagród jest następujący:
I miejsce – 800 zł + puchar
II miejsce – 600 zł + puchar
III-IV miejsce – 300 zł
Najwyższy break – 200 zł + puchar
Każdy break powyżej 100 pkt – 100 zł
Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, jednak przy
zachowaniu proporcji wskazanej w podziale puli minimalnej.
SĘDZIOWIE
Za przebieg całego turnieju odpowiada sędzia główny.
Sędzia główny w turnieju w ramach TOP16 powinien posiadać uprawnienia sędziego
krajowego oraz uprawnienia sędziego głównego.
Klub organizujący turniej ma obowiązek zapewnić udział licencjonowanych sędziów przez
cały turniej.

ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
Zawodnicy TOP16 podzieleni są na trzy koszyki następująco:
Koszyk 1 – zawodnicy z miejsc 1-4
Koszyk 2 – zawodnicy z miejsc 5-8
Koszyk 3 – zawodnicy z miejsc 9-16
Do 4 grup losowanych jest kolejno 4 zawodników, po jednym z koszyka 1 i 2 oraz dwóch z
koszyka 3.
Do losowania grup przed pierwszym turniejem TOP16 w danym sezonie obowiązuje tabela
Rankingu TOP16 z zamknięcia poprzedniego sezonu uaktualniona o zakwalifikowanych
zawodników.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje w ramach TOP16 są rozgrywane systemem grupy + puchar.
Modus – w grupach do trzech wygranych frejmów, w fazie pucharowej do czterech
wygranych frejmów.

3. Polski Ranking Snookera Kobiet /PORS K/ - jest to cykl otwartych turniejów
snookerowych organizowanych dla współzawodnictwa zawodniczek amatorek.
ZAPISY
Zapisy do turnieju w ramach PORS K odbywają się w terminie określonym w kalendarzu na
stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/. Terminem zakończenia zapisów jest zawsze wtorek
przed turniejem, do godz. 21.00.
Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ po uprzedniej rejestracji profilu zawodniczki w serwisie.
Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów na
turniej. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodniczki z obowiązku
uiszczenia opłaty wpisowej.
W szczególnych przypadkach możliwe jest zgłoszenie zawodniczki do turnieju po terminie
zakończenia zapisów, jednak nie później niż do czasu opublikowania drabinki turniejowej lub grup.
Decyzję o dopisaniu zawodniczki podejmuje Organizator.

STRÓJ
Zawodniczki grające w turnieju PORS K obowiązuje strój według Kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORS K trwają maksymalnie dwa dni (od soboty do niedzieli).
OPŁATY I NAGRODY
Opłata wpisowa dla zawodniczek posiadających aktualną licencję zawodniczą – 60 zł
Opłata wpisowa dla zawodniczek nieposiadających aktualnej licencji zawodniczej – 80 zł
Opłata wpisowa powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu danej
zawodniczki, w biurze zawodów lub u sędziego głównego.
Za zajęcie miejsc I-IV zawodniczki otrzymują puchary.
Dopuszcza się stworzenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, jednak przy
zachowaniu proporcji wskazanej w podziale puli minimalnej PORS.
SĘDZIOWIE
Za przebieg całego turnieju odpowiada sędzia główny.
Sędzia główny w turnieju w ramach PORS K powinien posiadać uprawnienia sędziowskie
oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego głównego.
Mecze mogą być sędziowane wzajemnie przez zawodniczki, pod nadzorem sędziego
głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNICZEK
Zawodniczki uczestniczące w turnieju rozstawione są na podstawie Rankingu PORS K
publikowanego na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
W pierwszym turnieju w ramach PORS K w danym sezonie zawodniczki rozstawione są na
podstawie rankingu zamknięcia poprzedniego sezonu PORS K, publikowanego na stronie
internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje w ramach PORS K są rozgrywane systemem grupy + puchar lub systemem
pucharowym.
Minimalny modus – do dwóch wygranych frejmów.

4. Polski Ranking Snookera Juniorów /PORS J/ - jest to cykl otwartych turniejów
snookerowych organizowanych dla współzawodnictwa zawodników amatorów, którzy w roku
rozgrywania cyklu nie kończą więcej niż 18 lat.
ZAPISY
Zapisy do turnieju w ramach PORS J odbywają się w terminie określonym w kalendarzu na
stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/. Terminem zakończenia zapisów jest zawsze wtorek
przed turniejem, do godz. 21.00.
Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ po uprzedniej rejestracji profilu zawodnika w serwisie.
Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów na
turniej. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z obowiązku
uiszczenia opłaty wpisowej.
W szczególnych przypadkach możliwe jest zgłoszenie zawodnika do turnieju po terminie
zakończenia zapisów, jednak nie później niż do czasu opublikowania drabinki turniejowej lub grup.
Decyzję o dopisaniu zawodnika podejmuje Organizator.
STRÓJ
Zawodników grających w turnieju PORS J obowiązuje strój według Kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORS J trwają maksymalnie dwa dni (od soboty do niedzieli).
OPŁATY I NAGRODY
Opłata wpisowa dla zawodników posiadających aktualną licencję zawodniczą – 30 zł
Opłata wpisowa dla zawodników nieposiadających aktualnej licencji zawodniczej – 40 zł
Opłata wpisowa powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego
zawodnika, w biurze zawodów lub u sędziego głównego.
Za zajęcie miejsc I-IV zawodnicy otrzymują puchary.
Dopuszcza się stworzenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, jednak przy
zachowaniu proporcji wskazanej w podziale puli minimalnej PORS.
SĘDZIOWIE
Za przebieg całego turnieju odpowiada sędzia główny.

Sędzia główny w turnieju w ramach PORS J powinien posiadać uprawnienia sędziowskie
oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego głównego.
Mecze mogą być sędziowane wzajemnie przez zawodników, pod nadzorem sędziego
głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
Zawodnicy uczestniczący w turnieju rozstawieni są na podstawie Rankingu PORS J
publikowanego na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
W pierwszym turnieju w ramach PORS J w danym sezonie zawodnicy rozstawieni są na
podstawie rankingu zamknięcia poprzedniego sezonu PORS, publikowanego na stronie internetowej
PZSiBA /www.snooker.pl/.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje w ramach PORS J są rozgrywane systemem grupy + puchar.
Minimalny modus - do dwóch wygranych frejmów.

5. Rozgrywki Klubowe - jest to cykl wewnętrznych rozgrywek w formie turniejów lub ligi,
organizowanych dla współzawodnictwa zawodników amatorów w danym Klubie na podstawie
umowy z Organizatorem.
Turnieje w danym Klubie przebiegają według wewnętrznego regulaminu.
Zakończeniem Rozgrywek Klubowych jest Turniej Mistrzów Klubowych w randze
Klubowych Mistrzostw Polski. Zasady uczestnictwa oraz przebieg turnieju określać będzie
szczegółowy regulamin mistrzostw.
ZAPISY
Zapisy do turniejów w ramach Rozgrywek Klubowych odbywają się w terminie określonym
przez Klub.
Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów na turniej.
Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z obowiązku
uiszczenia opłaty wpisowej.
STRÓJ
O stroju zawodników grających w turniejach Rozgrywek Klubowych decyduje wewnętrzny
regulamin.

CZAS TRWANIA
Czas trwania turnieju w ramach Rozgrywek Klubowych określa wewnętrzny regulamin.
OPŁATY I NAGRODY
Opłaty i nagrody w ramach Rozgrywek Klubowych określa wewnętrzny regulamin.
SĘDZIOWIE
Udział sędziów w turniejach w ramach Rozgrywek Klubowych określa wewnętrzny
regulamin.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
Rozstawienie zawodników w turniejach w ramach Rozgrywek Klubowych określa
wewnętrzny regulamin.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Modus i system rozgrywek turniejów w ramach Rozgrywek Klubowych określa wewnętrzny
regulamin.

6. Mistrzostwa Polski (MP) – są to otwarte turnieje snookerowe organizowane w celu
wyłonienia najlepszego zawodnika w Polsce w danej kategorii.
- Otwarte MP
- Drużynowe MP
- MP Kobiet
- MP do lat 21
- MP do lat 18
- MP Masters (+40 lat)
- MP Masters (+50 lat)
- MP w grze mieszanej (Mixt)
- MP w Snookerze na Sześciu Czerwonych Bilach
- MP w Bilardzie Angielskim
- Klubowe MP (Turniej Mistrzów Klubowych)

- Drużynowe MP Masters (+40 lat)
- MP w Snookerze na Sześciu Czerwonych Bilach Masters (+40 lat)
KWALIFIKACJE
Do Otwartych MP obowiązują kwalifikacje.
Kwalifikacje do udziału w Otwartych MP uzyskują:
- aktualny Mistrz Polski
- 16 zawodników Polskiej Ligi Snookera TOP16
- 10 zawodników Polskiego Rankingu Snookera PORS
- 3 zawodników z eliminacji
- 2 zawodników, którzy otrzymają Dziką Kartę od Zarządu PZSiBA
Niewzięcie udziału w Otwartych MP zawodnika podlegającego kwalifikacji z TOP16 lub
PORS powoduje kwalifikację kolejnego zawodnika z tabeli Rankingu PORS.
Kwalifikacja jednego zawodnika na podstawie dwóch kryteriów kwalifikacji powoduje
zwiększenie puli zawodników otrzymujących Dziką Kartę od Zarządu PZSiBA.
Nieudzielenie przez Zarząd PZSiBA Dzikiej Karty powoduje zwiększenie puli zawodników
uzyskujących kwalifikacje z eliminacji.
ZAPISY
Zapisy do turnieju w ramach MP odbywają się w terminie określonym w kalendarzu na
stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/. Termin zakończenia zapisów jest określany w
Regulaminie Zawodów.
Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ po uprzedniej rejestracji profilu zawodnika w serwisie. Szczegółowe warunki
dokonywania zapisów każdorazowo określa Regulamin Zawodów.
Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów na
turniej. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z obowiązku
uiszczenia opłaty wpisowej.
STRÓJ
Na wszystkich turniejach MP obowiązuje strój według Kodu A.

CZAS TRWANIA
Czas trwania turniejów w ramach MP określany jest w Regulaminie Zawodów.
OPŁATY I NAGRODY
Opłaty i nagrody w turniejach w ramach MP określane są w Regulaminie Zawodów.
Organizator nie gwarantuje nagród finansowych w ramach MP.
SĘDZIOWIE
Za przebieg całego turnieju odpowiada sędzia główny.
Sędzia główny w turniejach w ramach MP powinien posiadać uprawnienia sędziego
krajowego oraz uprawnienia sędziego głównego.
Udział licencjonowanych sędziów we wszystkich kategoriach określają Regulaminy
Zawodów.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
Rozstawienie zawodników określa Regulamin Zawodów.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
Modus i system rozgrywek określa Regulamin Zawodów.

IV. Zasady organizacji rozgrywek
1. PZSiBA jako Organizator rozgrywek, każdorazowo zleca przeprowadzenie turnieju Klubowi
lub innemu podmiotowi na podstawie umowy współpracy, która określa zasady realizacji i
rozliczenie turnieju.
2. Organizator ma prawo zlecić wykonanie obowiązków wynikających z organizacji rozgrywek
podmiotowi zewnętrznemu na osobno ustalonych warunkach.
3. Podczas turniejów obowiązują oficjalne przepisy gry Międzynarodowej Federacji
Snookera i Bilarda (IBSF).
4. Kalendarz rozgrywek i turniejów publikowany jest na stronie internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/ przed rozpoczęciem sezonu.
W kalendarzu publikowane są także terminy zawodów międzynarodowych.
Harmonogram rozgrywek i turniejów, których Organizatorem jest PZSiBA, tworzony jest z
uwzględnieniem terminów zawodów międzynarodowych.

W kalendarzu rozgrywek mogą być wprowadzane zmiany w trakcie trwania sezonu.
Zmiany mogą dotyczyć jedynie turniejów, do których nie są otwarte zapisy.
5. Plan rozgrywek
Plan rozgrywek wraz z terminarzem rozgrywania meczów publikowany jest do następnego
dnia po zakończeniu zapisów. Przygotowanie i publikacja planu rozgrywek z terminarzem
należy do sędziego głównego.
6. Obowiązki Klubu
Obowiązkiem Klubu, w którym odbywa się turniej jest zapewnienie:
-

obsługi technicznej i sędziowskiej turnieju

-

możliwości rozgrywania meczów na 12-stopowych stołach do bilarda dopuszczonych przez
Organizatora
bezpieczeństwa i porządku podczas rozgrywania turniejów

-

poprawnego uzupełnienia wyników turnieju na stronie Organizatora.

V. Licencje
Zawodnik ma prawo wykupić licencję zawodniczą na podstawie poprawnie wypełnionego
wniosku, na druku udostępnionym na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
Warunkiem przyznania licencji jest posiadanie przez zawodnika aktualnego orzeczenia
lekarza medycyny sportowej, dopuszczającego do uprawiania snookera oraz ubezpieczenia NNW.
Licencja zawodnicza jest ważna w sezonie, na który została wydana. Sezon rozgrywek PORS
trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku.
Licencja zawodnicza uprawnia do udziału w turniejach PORS bez dopłaty.
Posiadanie licencji zawodniczej jest niezbędne do udziału w turniejach TOP16 oraz
Otwartych Mistrzostwach Polski.
Koszt licencji zawodniczej wynosi 100 zł.

VI. Obowiązki zawodników
1. Zawodnik ma obowiązek stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Klub
organizujący turniej i zgłosić gotowość gry u sędziego głównego.
`Sędzia główny wskazuje zawodnikowi miejsce przy stole lub inne miejsce, gdzie ten
powinien się stawić.

Warunkiem rozpoczęcia gry w turnieju jest posiadanie stroju regulaminowego i uiszczenie
wymaganych opłat startowych.
Spóźnienie się zawodnika na mecz do 15 minut powoduje oddanie przeciwnikowi frejma.
Spóźnienie przekraczające 15 minut powoduje oddanie przeciwnikowi meczu.
2. Obowiązkiem zawodnika jest uiszczanie opłaty przed rozpoczęciem pierwszego meczu
zawodnika w zawodach, w sposób określony w regulaminie.
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju po terminie wskazanym w dziale ZAPISY,
zawodnik ma obowiązek uiścić opłatę wpisową w Klubie lub przelewem na rachunek
bankowy Organizatora.
3. Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie regulaminowego stroju określonego dla
konkretnego turnieju wg następujących kodów:
KOD A – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z długim rękawem, kamizelka, muszka lub
krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni, wizytową spódnicą.
KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszulka polo PZSiBA. W przypadku kobiet możliwe
jest zastąpienie wizytowych spodni, wizytową spódnicą.
Organizator rozgrywek może wyznaczyć obowiązek umieszczania na ubiorach zawodników,
osób oficjalnych oraz w salach gier określonych symboli lub oznaczeń. Publikacja decyzji
Organizatora odbywa się za pomocą komunikatu ogłoszonego przed końcem zapisów na dany
turniej, na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
4. Niedokonanie opłaty wpisowej skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w
zawodach lub dyskwalifikacją.
Zawodnik ma obowiązek posiadać aktualną licencję zawodniczą w turniejach, w których jest
ona wymagana.
5. W przypadku niesportowego zachowania zawodnika, sędzia główny turnieju może podjąć
decyzję o dyskwalifikacji we frejmie, meczu lub zawodach. Dyskwalifikacja w zawodach
oznacza przepadek prawa do zdobytych w tych zawodach punktów rankingowych, nagród i
wszelkich innych korzyści, materialnych i niematerialnych.
W szczególnych przypadkach na wniosek sędziego głównego, osób znających sprawę lub
osób oficjalnych, sprawa może mieć nadany ciąg dalszy.
Za niesportowe zachowanie uważa się m.in. spożywanie przez zawodnika w trakcie meczu
alkoholu, przystąpienie do meczu pod wpływem alkoholu lub innych środków dopingujących,
zakłócanie lub nakłanianie do zakłócania porządku podczas zawodów, odmowa
podporządkowania się decyzjom lub zarządzeniom sędziego przy stole, sędziego głównego,
Organizatora.

W celu rozstrzygnięcia kwestii spornych w turniejach rangi PORS, PORS Kobiet, PORS Junior,
TOP16 i MP, Organizator zobowiązany jest utworzyć trzyosobową Komisję Odwoławczą. W skład
Komisji nie może wchodzić sędzia główny turnieju. Uczestnik turnieju może złożyć zastrzeżenie
(protest) do sędziego głównego turnieju. Jeżeli decyzja sędziego głównego nie będzie dla niego
satysfakcjonująca, może złożyć to samo zastrzeżenie do Komisji Odwoławczej, wpłacając jej
przewodniczącemu kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja jest zwracana po pozytywnym dla
składającego rozpatrzeniu jego zastrzeżenia. W przeciwnym wypadku kaucja jest przekazana na
rzecz Organizatora. Decyzja Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla warunków turnieju ze skutkiem
natychmiastowym. Protesty składane do sędziego głównego, a odbiegające formą lub treścią od
ogólnie przyjętych norm, mogą być potraktowane jako niesportowe zachowanie ze wszystkimi tego
konsekwencjami. O kwalifikacji decyduje Komisja Odwoławcza turnieju na wniosek sędziego
głównego.

VII. Rankingi
1. Na podstawie rozgrywek prowadzonych w PZSiBA tworzone są rankingi w kategoriach:
-

PORS

-

PLS TOP 16

-

PORS Kobiet

-

PORS Junior
Rankingi tworzone są na podstawie punktacji przyznanej zawodnikom w zależności od
osiągniętego wyniku.

2. Tabela punktacji rankingowej miejsc zawodników w turniejach:
Miejsce
1
2
3-4
5-8
9-12
13-16
17-24
25-32
33-40
41-64
>65

PORS (PORS, PORS Kobiet, PORS Junior)
120
90
70
60
50
45
40
35
30
20
10

Top16
120
90
70
50
30
20
-

Zawodnicy, którzy opuszczają turniej na jednym etapie, z taką samą ilością wygranych
meczów, zajmują wspólnie (ex aequo) najwyższe możliwe miejsce, z taką samą punktacją
przypisaną do tego miejsca (tzn. jeśli zawodnicy osiągają 1/8 finału, czyli miejsca 9-16,
przewidzianą dla nich jest punktacja za miejsca 9-12).

3. O kolejności w rankingach decyduje:
a.
b.
c.
d.

większa liczba uzyskanych punktów;
wyższa największa liczba punktów zdobyta w pojedynczym turnieju;
wyższa średnia wartość zdobytych punktów w turniejach;
bilans bezpośrednich meczów rozegranych w danym sezonie w rozgrywkach, których
dotyczy ranking.

W przypadku, gdy kryteria te nie dają rozstrzygnięcia, zawodnicy dzielą zajmowane miejsce
w rankingu. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie kolejności jest decydujące dla rozstawienia
zawodników w turnieju, w celu ustalenia kolejności przeprowadza się losowanie.
4. Rankingi są aktualizowane w terminie do 24 godzin po zakończeniu turnieju zaliczanego do
danego rankingu.
5. Ranking zamknięcia jest ustalany na dzień po zakończeniu ostatniego turnieju wchodzącego
w skład cyklu w danym sezonie.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZSiBA.

