REGULAMIN ROZGRYWEK
Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego
na rok 2020
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu rozgrywek i
turniejów snookerowych w Polsce organizowanych przez Polski Związek
Snookera i Bilarda Angielskiego, a także prawa i obowiązki zawodników
biorących w nich udział.

I. 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.
Zarząd PZSiBA – organ zarządzający Polskim Związkiem Snookera i Bilarda Angielskiego
wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
Organizator – organizatorem rozgrywek jest PZSiBA, klub sportowy lub inny podmiot na
podstawie umowy z PZSiBA.
Klub 
– klub sportowy organizujący dane rozgrywki i/lub turnieje snookerowe na podstawie
zapisów niniejszego Regulaminu.
Zawodnik – osoba biorąca udział w rozgrywkach PZSiBA.
Sędzia 
– sędzia sportowy posiadający uprawnienia do sędziowania meczów snookera,
wynikające z posiadania odpowiedniej klasy sędziowskiej, dopuszczony za zgodą Komisji
Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA do sędziowania w rozgrywkach organizowanych
przez Organizatora.
Sędzia główny – sędzia sportowy posiadający uprawnienia do sędziowania meczów
snookera, wynikające z posiadania odpowiedniej klasy sędziowskiej, dopuszczony za zgodą
Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA do sędziowania i pełnienia nadzoru nad
regulaminowym przebiegiem rozgrywek organizowanych przez Organizatora.
Osoby współpracujące i członkowie PZSiBA – wszystkie osoby i podmioty zaangażowane
lub biorące udział w pracach w imieniu i za zgodą PZSiBA oraz wszyscy zawodnicy i
sędziowie posiadający aktualną licencję PZSiBA.
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Polska Liga Snookera TOP16 /PLS TOP16/ – najwyższa liga snookera w Polsce.
Pierwsza Liga Snookera /1LS/ – liga szesnastu zawodników, którzy ubiegają się o awans do
PLS TOP16.
Polski Otwarty Ranking Snookera /PORS/ – cykl otwartych turniejów rankingowych dla
wszystkich zawodników poza zawodnikami PLS TOP16 i 1LS.
Polski Otwarty Ranking Snookera Kobiet /PORSK/ – cykl otwartych turniejów
rankingowych dla kobiet.
Polski Otwarty Ranking Snookera Junior U16 /PORSU16/ – cykl otwartych turniejów
rankingowych dla juniorów (zawodników do 16. roku życia – decyduje rocznik urodzenia).
Polski Otwarty Ranking Snookera Mikrus U12 /PORSU12/ – cykl otwartych turniejów
rankingowych dla dzieci (zawodników do 12. roku życia – decyduje rocznik urodzenia).
Regularne gry pucharowe – gry turniejowe spełniające obydwa poniższe warunki:
1. W pierwszej rundzie startuje liczba zawodników będąca potęgą liczby 2, tzn. 2, 4, 8, 16,
32…
2. Po każdej rundzie gier pucharowych do kolejnej rundy awansuje połowa startujących
zawodników.

II. Cele i ogólne zasady rozgrywek
1.

Turnieje organizowane przez PZSiBA mają na celu popularyzację dyscyplin
sportowych, jakimi są snooker i bilard angielski, oraz promowanie idei
współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play.

2.

Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach PZSiBA zobowiązany jest do
zapoznania się i stosowania do regulaminu rozgrywek.

3.

PZSiBA, jako Organizator rozgrywek, każdorazowo zleca przeprowadzenie turnieju
Klubowi lub innemu podmiotowi na podstawie umowy o współpracy, która określa
zasady realizacji i rozliczenia turnieju.

4.

Kalendarz rozgrywek i turniejów publikowany jest na stronie internetowej PZSiBA
/
www.snooker.pl/przed rozpoczęciem sezonu.

5.

Kalendarz tworzony jest z uwzględnieniem dat turniejów międzynarodowych
organizowanych przez federacje, których członkiem jest PZSiBA /m.in. EBSA, IBSF,
WSF, WDBS/.

6.

Zmiany w kalendarzu rozgrywek mogą być wprowadzane w trakcie trwania sezonu.
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7.

Plan rozgrywek wraz z terminarzem rozgrywania meczów publikowany jest najpóźniej
następnego dnia po zakończeniu zapisów, chyba że regulamin szczegółowy danego
turnieju stanowi inaczej. Przygotowanie i publikacja planu rozgrywek z terminarzem
należy do zadań sędziego głównego.

8.

Na podstawie turniejów organizowanych przez PZSiBA tworzone są krajowe rankingi
w kategoriach:

9.

a/ Polska Liga Snookera TOP16;
b/ Pierwsza Liga Snookera 1LS;
c/ PORS;
d/ PORSK;
e/ PORSU16;
f/ PORSU12.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, polski związek
sportowy posiada wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa
sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie. W przypadku
rozgrywek snookera uprawnienie to należy wyłącznie do PZSiBA.

III. Warunki ogólne uczestnictwa w rozgrywkach
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Każdy zawodnik przystępując do turnieju potwierdza, że zna i akceptuje zasady opisane
w niniejszym regulaminie.
Brak znajomości regulaminu nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania, a w
przypadku naruszenia zasad, Zarząd PZSiBA ma prawo wyciągnąć konsekwencje.
Turnieje organizowane są na terenie Polski i mogą w nich brać udział zawodnicy
posiadający obywatelstwo polskie lub prawa rezydenta w Polsce.
W przypadku cudzoziemców pragnących grać w turniejach organizowanych przez
PZSiBA, a niespełniających warunków podanych w pkt. 4, o udziale zawodnika w
danym turnieju decyduje Zarząd PZSiBA.
Członkowie kadry oraz zawodnicy przystępujący do turniejów PZSiBA, czyli:
Mistrzostw Polski, PLS TOP16 i 1LS, zobowiązani są do posiadania licencji sportowej
PZSiBA.
Zawodnicy biorący udział w pozostałych turniejach, tj. PORS, PORSK, PORSU16 i
PORSU12, zobowiązani są do posiadania licencji zgodnie z zasadami obowiązującymi w
poszczególnych turniejach, a opisanymi w niniejszym regulaminie.
Organizator rozgrywek może wyznaczyć obowiązek umieszczania na ubiorach
zawodników oraz osób pełniących określone funkcje podczas turnieju i/lub w salach
gier, określonych symboli lub oznaczeń (np. sponsorów), co odbywa się za wiedzą i
zgodą PZSiBA.
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IV. Obowiązki zawodników
1. Zawodnik przystępujący do turnieju PZSiBA poświadcza znajomość i zgodę na
przestrzeganie zasad określonych w regulaminach i przepisach PZSiBA.
2. Zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, kultura osobista,
wzajemny szacunek i poszanowanie zasad sportowej rywalizacji są obowiązkiem
wszystkich osób współpracujących oraz członków PZSiBA i zawodników.
3. Jakakolwiek dyskryminacja, agresja werbalna lub niewerbalna, niesportowe zachowanie,
działania na szkodę wizerunku snookera lub bilarda angielskiego (również w mediach
społecznościowych) są niedopuszczalne i będą powodowały konsekwencje.
4. Za niesportowe zachowanie uznaje się również spożywanie i przebywanie pod wpływem
alkoholu i innych używek (w tym dopingujących), które uniemożliwia prowadzenie i
prawidłowy przebieg turnieju.
5. Osoby współpracujące oraz członkowie PZSiBA i zawodnicy reprezentują Polski
Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, a swoją postawą budują wizerunek dyscypliny
sportowej.
6. Osoby współpracujące oraz członkowie PZSiBA i zawodnicy odpowiadają za
poszanowanie zasad niniejszego regulaminu przez osoby im towarzyszące.
7. Wszelkie nieprawidłowości, niestosowne zachowanie i incydenty powinny być zgłaszane
tylko i wyłącznie drogą formalną – ustnie do sędziego głównego (jeśli zajście miało
miejsce podczas trwającego turnieju) lub pisemnie do PZSiBA /snooker@snooker.pl
/,
Zarządu PZSiBA i/lub odpowiedniej Komisji (kontakty dostępne na www.snooker.pl).
8. Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie regulaminowego stroju określonego dla
wybranego turnieju.
9. W regulaminach strój określany jest jako:
a/ KOD A – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka,
muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni
wizytową spódnicą.
b/ KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem. W przypadku
kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.
c/ strój dowolny.
10. Zawodnik ma obowiązek stawienia się w miejscu i terminie rozgrywek wyznaczonym
przez osobę prowadzącą turniej.
11. Spóźnienie się zawodnika na mecz powoduje przyznanie przeciwnikowi jednego frejma.
Spóźnienie przekraczające 15 minut powoduje przyznanie przeciwnikowi meczu.
12. W przypadku niesportowego zachowania zawodnika, sędzia główny lub osoba
prowadząca turniej może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika we frejmie, meczu
lub zawodach. Dyskwalifikacja w zawodach oznacza, że zawodnik traci prawo do
zdobytych w tych zawodach punktów rankingowych, nagród oraz wszelkich innych
korzyści materialnych i niematerialnych.
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V. Rodzaje rozgrywek
1. PLS TOP16 – jest to cykl sześciu turniejów snookerowych organizowanych w celu
współzawodnictwa szesnastu zawodników zakwalifikowanych do tych rozgrywek.
KWALIFIKACJA
1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach PLS TOP16 mają obowiązek posiadania
licencji sportowej PZSiBA.
2. Przed rozpoczęciem sezonu czterech ostatnich zawodników z rankingu zamknięcia
poprzedniego sezonu PLS TOP16 przechodzi do rozgrywek Pierwszej Ligi Snookera
/1LS/, a czterech pierwszych zawodników 1LS z poprzedniego sezonu awansuje do
rozgrywek PLS TOP16.
3. Przed rozpoczęciem rozgrywek w ramach PLS TOP16 każdy z szesnastu zawodników
potwierdza udział w PLS TOP16 w terminie wskazanym przez PZSiBA.
4. Niepotwierdzenie udziału w PLS TOP16 przez zawodnika, który awansował do niej
w danym sezonie z 1LS, powoduje kwalifikację kolejnego zawodnika z rankingu 1LS,
którego również obejmuje obowiązek potwierdzenia udziału w PLS TOP16.
5. Kwalifikacja do PLS TOP16 z rankingu 1LS możliwa jest maksymalnie do 8. miejsca.
6. Jeśli powyższe zasady nie pozwolą wyłonić składu 16 zawodników PLS TOP16,
Zarządowi PZSiBA przysługuje prawo do przyznania dzikiej karty.
7. Potwierdzenie udziału w PLS TOP16 wiąże się z obowiązkowym uiszczeniem opłaty
startowej za wszystkie turnieje w sezonie.
8. O braku możliwości udziału w turnieju zawodnik powinien jak najszybciej
poinformować sędziego głównego danego turnieju lub PZSiBA, jeśli sędzia główny nie
został jeszcze wskazany.
9. Zawodnik rezygnujący z udziału w danym turnieju nie jest zwolniony z obowiązku
uiszczenia opłaty startowej za turniej, w którym nie wziął udziału.
10. Nieuiszczenie zaległej opłaty startowej uniemożliwia udział w kolejnych turniejach PLS
TOP16 do czasu uregulowania zaległości.
11. W przypadku rezygnacji zawodnika PLS TOP16 z udziału w rozgrywkach nie później niż
po trzecim turnieju sezonu, Zarządowi PZSiBA przysługuje prawo do uzupełnienia
składu ligi poprzez przyznanie dzikiej karty.
12. W przypadku nieobecności w trzech turniejach w danym sezonie zawodnik zostaje
zdyskwalifikowany i usunięty z rankingu PLS TOP16.
13. Kwalifikację do Otwartych Mistrzostw Polski /OMP/ uzyskuje 16 zawodników
z rankingu zamknięcia danego sezonu PLS TOP16.
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STRÓJ
Zawodników grających w turnieju PLS TOP16 obowiązuje strój według Kodu A.
CZAS TRWANIA
1. Turnieje w ramach PLS TOP16 trwają dwa dni.
2. W szczególnych przypadkach Zarząd PZSiBA może podjąć decyzję o zmianie czasu
trwania turnieju.
OPŁATY I NAGRODY
1. Opłata startowa wynosi 200 zł za każdy turniej w sezonie.
2. Opłata startowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju.
3. Pula nagród – minimum 3000 zł + puchary za miejsca I-II i najwyższy brejk.
4. Przy minimalnej puli nagród podział nagród jest następujący:
a/ I miejsce – 800 zł + puchar
b/ II miejsce – 600 zł + puchar
c/ III-IV miejsce – 300 zł
d/ V-VIII miejsce – 200 zł
e/ najwyższy brejk – 200 zł + puchar
5. Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, przy
zachowaniu proporcji wskazanych w podziale puli minimalnej.
SĘDZIOWIE
1. Za sportową część przebiegu turnieju odpowiada sędzia główny.
2. Sędzia główny turnieju w ramach PLS TOP16 powinien posiadać uprawnienia
sędziowskie oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji
sędziego głównego.
3. Sędzia główny w porozumieniu z Komisją Regulaminowo-Sędziowską zapewnia w razie
potrzeby udział dodatkowych sędziów.
4. W trakcie trwania turnieju, z wyjątkiem meczu finałowego, dopuszcza się wzajemne
sędziowanie meczów przez zawodników pod nadzorem sędziego głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
1. Zawodnicy w ramach PLS TOP16 rozstawieni są w czterech grupach.
2. O rozstawieniu zawodników decyduje losowanie bez wstępnych podziałów, a także bez
podziału na koszyki.
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MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach PLS TOP16 rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. Minimalny modus rozgrywek:
a/ w fazie grupowej – lepszy z 5,
b/ w fazie pucharowej – lepszy z 7.
WALKOWER
Zawodnik oddający mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

2. Pierwsza Liga Snookera /1LS/ – jest to cykl sześciu turniejów snookerowych
organizowanych w celu współzawodnictwa szesnastu zawodników ubiegających się o awans
do ligi PLS TOP16.
KWALIFIKACJA
1. Zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZSiBA 2019 r. na podstawie zamkniętego rankingu
sezonu 2019 czterej najwyżej notowani zawodnicy z rankingu 1LS otrzymali propozycję
awansu do PLS TOP16, a ośmiu najniżej notowanych zawodników zwolniło miejsce dla
czterech pierwszych zawodników z rankingu PORS w sezonie 2019.
2. W kolejnym sezonie rozgrywek 1LS (sezon 2021) po potwierdzeniu udziału wystartuje
szesnastu zawodników:
a/ czterech zawodników opuszczających PLS TOP16 po sezonie 2020,
b/ czterech pierwszych zawodników z rankingu zamknięcia PORS w sezonie 2020,
c/ dwóch zawodników z dziką kartą przyznaną przez Zarząd,
d/ sześciu zawodników 1LS z rankingu zamknięcia sezonu 2020.
3. Kwalifikacja do 1LS z rankingu PORS możliwa jest maksymalnie do 10. miejsca.
4. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach 1LS mają obowiązek posiadania licencji
sportowej PZSiBA.
5. Przed rozpoczęciem rozgrywek w ramach 1LS każdy z szesnastu zawodników
potwierdza udział w lidze 1LS w terminie wskazanym przez PZSiBA.
6. Jeśli powyższe zasady nie pozwolą wyłonić składu 16 zawodników, Zarządowi PZSiBA
przysługuje prawo do przyznania dzikiej karty.
7. Potwierdzenie udziału w 1LS wiąże się z obowiązkową opłatą startową za wszystkie
turnieje w sezonie.
8. O braku możliwości udziału w określonym turnieju zawodnik powinien jak najszybciej
poinformować sędziego głównego danego turnieju lub PZSiBA, jeśli sędzia główny nie
został jeszcze wskazany.
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9. Zawodnik rezygnujący z udziału w danym turnieju nie jest zwolniony z obowiązku
uiszczenia opłaty startowej za turniej, w którym nie wziął udziału.
10. Nieuiszczenie zaległej opłaty startowej uniemożliwia udział w kolejnych turniejach 1LS
do czasu uregulowania zaległości.
11. W przypadku rezygnacji zawodnika 1LS z udziału w lidze nie później niż po trzecim
turnieju sezonu Zarządowi PZSiBA przysługuje prawo do uzupełnienia składu ligi
poprzez przyznanie dzikiej karty.
12. W przypadku nieobecności w trzech turniejach w danym sezonie zawodnik zostaje
zdyskwalifikowany i usunięty z rankingu 1LS.
13. Kwalifikację do OMP uzyskuje czterech pierwszych zawodników z rankingu zamknięcia
danego sezonu 1LS.
STRÓJ
Zawodników grających w turnieju 1LS obowiązuje strój według Kodu A.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach 1LS trwają dwa dni.
OPŁATY I NAGRODY
1. Opłata startowa wynosi 150 zł za każdy z turniejów w sezonie.
2. Opłata startowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju.
3. Pula nagród – minimum 2000 zł + puchary za miejsca I-II i najwyższy brejk.
4. Przy minimalnej puli nagród podział nagród jest następujący:
a/ I miejsce – 550 zł + puchar
b/ II miejsce – 350 zł + puchar
c/ III-IV miejsce – 200 zł
d/ V-VIII miejsce – 150 zł
e/ najwyższy brejk – 100 zł + puchar
5. Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej, jednak
przy zachowaniu proporcji wskazanych w podziale puli minimalnej.
SĘDZIOWIE
1. Za przebieg części sportowej turnieju odpowiada sędzia główny.
2. Sędzia główny turnieju w ramach 1LS powinien posiadać uprawnienia sędziowskie oraz
zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego głównego.
3. Sędzia główny może zapewnić udział dodatkowych sędziów w porozumieniu z Komisją
Regulaminowo-Sędziowską.
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4. W trakcie trwania turnieju, z wyjątkiem meczu finałowego, dopuszcza się wzajemne
sędziowanie meczów przez zawodników pod nadzorem sędziego głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
1. Zawodnicy w ramach 1LS rozstawieni są w 4 grupach.
2. O rozstawieniu zawodników decyduje losowanie bez wstępnych podziałów, w tym bez
podziału na koszyki.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach 1LS rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. Minimalny modus rozgrywek – lepszy z 5.
WALKOWER
Zawodnik oddający mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

3. Polski Otwarty Ranking Snookera /PORS/ – jest to cykl otwartych turniejów
rankingowych organizowanych przez Kluby lub podmioty, które wyrażą chęć organizowania
turnieju za zgodą i na zasadach ustalonych przez PZSiBA.
1. Terminy turniejów PORS publikowane są w kalendarzu rozgrywek dostępnym na stronie
internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
2. Turnieje muszą zostać przeprowadzone na tych samych zasadach niezależnie od miejsca
rozgrywek oraz zakończyć się w wyznaczonym przez PZSiBA terminie.
3. Informacja o wynikach turnieju musi zostać przekazana do PZSiBA niezwłocznie po
zakończeniu rozgrywek w celu zaktualizowania rankingu.
4. Jeżeli w momencie zamknięcia zapisów liczba zapisanych zawodników w danej
lokalizacji będzie mniejsza niż 4, turniej zostaje odwołany, a zapisani zawodnicy nie
ponoszą opłat związanych z turniejem.
5. Kwalifikację do OMP uzyskuje dwóch pierwszych zawodników z rankingu zamknięcia
danego sezonu PORS.
KWALIFIKACJA
1. Do turniejów w ramach PORS nie obowiązują eliminacje. Turnieje są otwarte dla
wszystkich zawodników z uwzględnieniem wymogów opisanych w poniższych punktach.
2. Do udziału w rozgrywkach PORS nie są dopuszczeni zawodnicy grający w ligach PLS
TOP16 i 1LS, a także osoby posiadające zaległości w opłatach wobec Klubów i/lub
PZSiBA.
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3. Zawodnicy przystępujący do turnieju PORS po raz pierwszy w danym sezonie
(niefigurujący w bieżącym rankingu PZSiBA) nie mają obowiązku posiadania licencji
sportowej PZSiBA, ale zobowiązani są do wniesienia dopłaty z tytułu braku licencji.
4. Zawodnicy przystępujący do turnieju PORS po raz kolejny w danym sezonie (figurujący
w bieżącym rankingu PZSiBA) mają obowiązek posiadania licencji sportowej PZSiBA.
5. Zawodnik może się zapisać tylko do jednej wybranej lokalizacji w danym terminie
PORS, ale w każdym turnieju może być to inna lokalizacja.
ZAPISY
1. Zapisy do turnieju PORS w wybranej lokalizacji odbywają się w terminie wyznaczonym
przez PZSiBA w kalendarzu rozgrywek dostępnym na stronie /www.snooker.pl/.
2. W danym terminie wszystkie lokalizacje przeprowadzające turniej PORS są wpisywane
w kalendarz dostępny na stronie /www.snooker.pl/, przy czym zawodnik może zapisać
się tylko w jednej lokalizacji w danym terminie.
3. Zapisu można dokonać po rejestracji konta na stronie PZSiBA /www.snooker.pl/
4. Terminem zakończenia zapisów do turnieju PORS jest wtorek poprzedzający turniej do
godz. 21:00.
5. 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/.
6. Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika
z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
7. Zawodnicy nie ponoszą żadnych opłat, jeżeli turniej zostaje odwołany po terminie
zamknięcia zapisów.
CZAS TRWANIA
1. Turnieje muszą zakończyć się w terminie wyznaczonym przez PZSiBA w kalendarzu
rozgrywek dostępnym na stronie /www.snooker.pl/.
2. W zależności od liczby zapisanych zawodników oraz możliwości organizacyjnych Klubu
turnieje mogą trwać 1-5 dni. O czasie trwania turnieju decyduje Organizator.
OPŁATY I NAGRODY
1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PORS zobowiązani są do uiszczenia opłaty
startowej w Klubie, w którym przystępują do turnieju.
2. O wysokości opłaty startowej decyduje Klub, ale nie może być ona wyższa niż 60 zł.
3. Wszystkie środki wniesione do Klubu z tytułu opłat startowych pozostają do dyspozycji
Klubu.
4. Dopłata z tytułu braku licencji zawodnika wynosi 20 zł, z czego połowa przekazywana
jest przez Organizatora do Zarządu PZSiBA.
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5. Pula nagród w każdym turnieju PORS wynosi minimum 50% sumy opłat startowych i
jest przeznaczana na nagrody finansowe i puchary.
6. Dopuszcza się zwiększenie puli nagród przez Organizatora.
SĘDZIOWANIE
1. Za przebieg turnieju odpowiada Klub lub osoba wyznaczona przez Klub do
nadzorowania przebiegu turnieju.
2. Osoba prowadząca turniej czuwa
z poszanowaniem zasad fair play.

nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek

3. Mecze mogą być sędziowane wzajemnie przez zawodników pod nadzorem osoby
prowadzącej turniej.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
O rozstawieniu zawodników w grupach decyduje losowanie.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach PORS rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. O liczbie grup i liczbie osób awansujących do fazy pucharowej zgodnie z definicją
regularnych gier pucharowych decyduje Klub, ale PZSiBA zastrzega sobie prawo do
ingerencji celem ujednolicenia rozgrywek i punktacji w kraju.
3. Minimalny modus rozgrywek w fazie pucharowej, z meczem finałowym włącznie –
lepszy z 5 na 15 Czerwonych bilach.
4. W fazie grupowej, w zależności od możliwości organizacyjnych klubu, dopuszcza się
zmniejszenie modusu rozgrywek do lepszy z 3 oraz liczby Czerwonych bil do 10.
WALKOWER
Zawodnik oddający mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

4. Polski Otwarty Ranking Snookera Kobiet /PORSK/ – jest to cykl otwartych
turniejów snookerowych organizowanych w celu współzawodnictwa kobiet.
1. Cykl minimum 5 turniejów PORSK stanowi podstawę do stworzenia rankingu kobiet w
danym sezonie.
2. Zawodniczki przystępujące do turnieju PORSK po raz pierwszy w danym sezonie
(niefigurujące w bieżącym rankingu PZSiBA) nie mają obowiązku posiadania licencji
sportowej PZSiBA, ale zobowiązane są do wniesienia dopłaty z tytułu braku licencji.
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3. Zawodniczki przystępujące do turnieju PORSK po raz kolejny w danym sezonie
(figurujące w bieżącym rankingu PZSiBA) mają obowiązek posiadania licencji sportowej
PZSiBA.
KWALIFIKACJA
1. Do turniejów w ramach PORSK nie obowiązują eliminacje. Turnieje PORSK są otwarte
dla wszystkich kobiet.
2. Zapisu można dokonać po rejestracji konta na stronie internetowej PZSiBA
/
www.snooker.pl/.
3. Zawodniczki zgłaszające swój udział w rozgrywkach PORSK mają obowiązek
posiadania licencji sportowej PZSiBA, chyba że przystępują do turnieju PORSK po raz
pierwszy w danym sezonie.
4. Terminem zakończenia zapisów do turnieju PORSK jest wtorek poprzedzający turniej do
godz. 21:00.
5. Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów.
Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA
/www.snooker.pl/. Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia
zawodniczki z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
STRÓJ
Zawodniczki biorące udział w turniejach PORSK obowiązuje strój według kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORSK trwają maksymalnie dwa dni.
OPŁATY I NAGRODY
1. Opłata startowa dla zawodniczek w turniejach PORSK wynosi 60 zł.
2. Opłata startowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju.
3. Dopłata z tytułu braku licencji zawodniczki wynosi 20 zł, z czego połowa przekazywana
jest przez Organizatora do Zarządu PZSiBA.
4. Za zajęcie miejsc I-IV zawodniczki otrzymują puchary.
5. Dopuszcza się stworzenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej.
SĘDZIOWIE
1. Za przebieg części sportowej turnieju odpowiada sędzia główny.
2. Sędzia główny turnieju w ramach PORSK powinien posiadać uprawnienia sędziowskie
oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego
głównego.
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3. Dopuszcza się wzajemne sędziowanie meczów przez zawodniczki pod nadzorem
sędziego głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNICZEK
O rozstawieniu zawodniczek w grupach decyduje losowanie.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach PORSK rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. Minimalny modus rozgrywek w fazie pucharowej, z meczem finałowym włącznie –
lepszy z 5 na 15 Czerwonych bilach.
3. W fazie grupowej, w zależności od możliwości organizacyjnych klubu, dopuszcza się
zmniejszenie modusu rozgrywek do lepszy z 3 oraz liczby Czerwonych bil do 10.
WALKOWER
Zawodniczka oddająca mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

5. Polski Otwarty Ranking Snookera Junior U16 /PORSU16/ – jest to cykl
otwartych turniejów snookerowych organizowanych w celu współzawodnictwa młodzieży do
lat 16.
KWALIFIKACJA
1. Do turniejów w ramach PORSU16 nie obowiązują eliminacje. Turnieje w ramach
PORSU16 otwarte są dla wszystkich zawodników do lat 16.
2. Zapisu można dokonać po rejestracji konta na stronie PZSiBA /www.snooker.pl/.
3. Zapisy do turnieju w ramach PORSU16 odbywają się w terminie określonym w
kalendarzu rozgrywek na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
4. Zawodnicy zgłaszający swój udział w rozgrywkach PORSU16 mają obowiązek
posiadania licencji sportowej PZSiBA.
5. Licencja dla zawodników biorących udział w rozgrywkach PORSU16 przyznawana jest
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie, ale opłata członkowska zostaje
pomniejszona o 80% i wynosi 10 złotych.
6. Terminem zakończenia zapisów do turnieju PORSU16 jest wtorek poprzedzający turniej
do godz. 21:00.
7. Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów,
której dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
8. Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z
obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
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STRÓJ
Zawodników biorących udział w turniejach PORSU16 obowiązuje strój według kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORSU16 trwają maksymalnie dwa dni.
OPŁATY I NAGRODY
1. Opłata startowa dla zawodników wynosi 60 zł.
2. Opłata startowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju.
3. Za zajęcie miejsc I-IV zawodnicy otrzymują puchary.
4. Dopuszcza się stworzenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej.
SĘDZIOWIE
1. Za przebieg części sportowej turnieju odpowiada sędzia główny.
2. Sędzia główny turnieju w ramach PORSU16 powinien posiadać uprawnienia sędziowskie
oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego
głównego.
3. Dopuszcza się wzajemne sędziowanie meczów przez zawodników pod nadzorem
sędziego głównego.
ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
O rozstawieniu zawodników w grupach decyduje losowanie.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach PORSU16 rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. Minimalny modus rozgrywek – lepszy z 3.
WALKOWER
Zawodnik oddający mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

6. Polski Otwarty Ranking Snookera Mikrus U12 /PORSU12/ – jest to cykl
otwartych turniejów snookerowych organizowanych w celu współzawodnictwa młodzieży do
lat 12.
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KWALIFIKACJA
1. Do turniejów w ramach PORSU12 nie obowiązują eliminacje. Turnieje w ramach
PORSU12 otwarte są dla wszystkich zawodników do lat 12.
2. Zapisu można dokonać po rejestracji konta na stronie PZSiBA /www.snooker.pl/.
3. Zapisy do turnieju w ramach PORSU12 odbywają się w terminie określonym w
kalendarzu rozgrywek na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
4. Zawodnicy zgłaszający swój udział w rozgrywkach PORSU12 mają obowiązek
posiadania licencji sportowej PZSiBA.
5. Licencja dla zawodników biorących udział w rozgrywkach PORSU12 jest przyznawana
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie, ale opłata członkowska jest
pomniejszona o 80% i wynosi 10 złotych.
6. Terminem zakończenia zapisów do turnieju PORSU12 jest wtorek poprzedzający turniej
do godz. 21:00.
7. Rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa jedynie do czasu zamknięcia zapisów,
której dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
8. Dokonanie rezygnacji po terminie zamknięcia zapisów nie zwalnia zawodnika z
obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
STRÓJ
Zawodników biorących udział w turniejach PORSU12 obowiązuje strój według kodu B.
CZAS TRWANIA
Turnieje w ramach PORSU12 trwają maksymalnie dwa dni.
OPŁATY I NAGRODY
1. Opłata startowa dla zawodników wynosi 60 zł.
2. Opłata startowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju.
3. Za zajęcie miejsc I-IV zawodnicy otrzymują puchary.
4. Dopuszcza się stworzenie puli nagród przez Klub, w którym odbywa się turniej.
SĘDZIOWIE
1. Za przebieg części sportowej turnieju odpowiada sędzia główny.
2. Sędzia główny turnieju w ramach PORSU12 powinien posiadać uprawnienia sędziowskie
oraz zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej na sprawowanie funkcji sędziego
głównego.
3. Dopuszcza się wzajemne sędziowanie meczów przez zawodników pod nadzorem
sędziego głównego.
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ROZSTAWIENIE ZAWODNIKÓW
O rozstawieniu zawodników w grupach decyduje losowanie.
MODUS I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turnieje w ramach PORSU12 rozgrywane są w systemie grupy + puchar.
2. Minimalny modus rozgrywek – lepszy z 3.
WALKOWER
Zawodnik oddający mecz walkowerem nie otrzymuje za dany turniej żadnych punktów
rankingowych oraz traci prawo do zdobytych nagród.

7. Mistrzostwa Polski /MP/ – są to nierankingowe turnieje snookerowe organizowane
raz w roku w celu wyłonienia najlepszego zawodnika w Polsce w danej kategorii.
1. Otwarte Mistrzostwa Polski /OMP/
2. Mistrzostwa Polski Kobiet /MPK/
3. Mistrzostwa Polski w kat. do lat 21 /MP U21/
4. Mistrzostwa Polski w kat. do lat 18 /MP U18/
5. Mistrzostwa Polski w kat. do lat 16 /MP U16/
6. Mistrzostwa Polski w kat. do lat 12 /MP U12/
7. Mistrzostwa Polski w kat. Masters 40+ /MP 40+/
8. Mistrzostwa Polski w kat. Masters 50+ /MP 50+/
9. Drużynowe Mistrzostwa Polski /DMP/
10. Drużynowe Mistrzostwa Polski w kat. Masters 40+ /DMP 40+/
11. Mistrzostwa Polski na sześciu czerwonych bilach /MP 6RED/
12. Mistrzostwa Polski w kat. Masters 40+ na sześciu czerwonych bilach /MP 6RED 40+/
13. Mistrzostwa Polski Shoot Out /MP Shoot Out/
14. Mistrzostwa Polski w Bilardzie Angielskim /MP BA/
15. Mistrzostwa Polski w kat. par mieszanych /MP MIXT/
Do każdych MP publikowane są z wyprzedzeniem szczegółowe regulaminy rozgrywek
określające zasady kwalifikacji, modus i system rozgrywek, program zawodów oraz
wysokość opłat. Informacje te udostępniane są na stronie internetowej PZSiBA
/
www.snooker.pl/ w informacjach dodatkowych każdego z turniejów.
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KWALIFIKACJE DO OMP
1. Do Otwartych Mistrzostw Polski kwalifikację uzyskuje maksymalnie 32 zawodników:
a/ aktualny Mistrz Polski OMP – obrońca tytułu,
b/ 16 zawodników PLS TOP16,
c/ 4 zawodników z rankingu 1LS,
d/ 2 zawodników z rankingu PORS,
e/ 2 zawodników z eliminacji,
f/ maksymalnie 8 zawodników z dziką kartę od Zarządu PZSiBA.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłaty za dzikie karty.
3. Niewzięcie udziału w OMP zawodnika podlegającego kwalifikacji na podstawie
kryteriów z punktów od a/ do e/ powoduje kwalifikację kolejnego zawodnika z rankingu
PORS, jednakże maksymalnie do 10. miejsca w rankingu.
4. Kwalifikacja jednego zawodnika na podstawie dwóch kryteriów kwalifikacji powoduje
zwiększenie puli zawodników otrzymujących dziką kartę od Zarządu PZSiBA.

VI. Rankingi
1. Na podstawie wyników uzyskanych w rozgrywkach prowadzonych przez PZSiBA
tworzone są rankingi w kategoriach:
a/ TOP16,
b/ 1LS,
c/ PORS,
d/ PORSK,
e/ PORSU16,
f/ PORSU12.
2. Rankingi tworzone są na podstawie punktacji przyznanej zawodnikom w zależności od
osiągniętych wyników i są publikowane na stronie internetowej PZSiBA
/
www.snooker.pl/.
3. Tabele punktacji rankingowej obowiązujące przez cały sezon:
Miejsce
1
2
3-4
5-8
9-12
13-16

PLS TOP16, 1LS
120
90
70
50
30
20

17

PORS, PORSK, PORSU16, PORSU12
Ukończenie gier grupowych bez awansu
do regularnych gier pucharowych
Ukończenie gier grupowych z awansem
do regularnych gier pucharowych
Dodatkowo każdy wygrany mecz
w regularnych grach pucharowych

Punkty rankingowe
10
20
20

4. Rankingi aktualizują się na stronie internetowej PZSiBA www.snooker.pl automatycznie
po zapisaniu wyników turniejów.
5. Zawodnicy nie współdzielą zajmowanego miejsca w rankingu. W przypadku tej samej
liczby punktów rankingowych system losowo przydziela kolejne miejsca.
6. Jeżeli rozstrzygnięcie kolejności jest decydujące dla rozstawienia zawodników,
kwalifikacji w ligach i turniejach lub jest wymagane do realizacji innego celu, o
kolejności w rankingach decyduje w kolejności:
a/ wyższa liczba punktów rankingowych zdobyta w pojedynczym turnieju,
b/ wyższa średnia liczba zdobytych punktów rankingowych w turniejach danej kategorii,
c/ bilans bezpośrednich meczów między branymi pod uwagę zawodnikami, rozegranych
w danym sezonie w rozgrywkach danej kategorii.
W przypadku, gdy kryteria te nie przyniosą rozstrzygnięcia, dla ustalenia kolejności
przeprowadza się losowanie.

VII. Licencje sportowe PZSiBA
1. Zawodnicy przystępujący do turniejów PZSiBA, czyli Mistrzostw Polski, PLS TOP16,
1LS, PORS, PORSK, PORSU16 i PORSU12, zobowiązani są do posiadania licencji
sportowej PZSiBA. Wyjątek stanowią zawodnicy przystępujący do turniejów PORS i
PORSK, a niefigurujący w rankingu PZSiBA. Nie mają oni obowiązku posiadania
licencji, ale zobowiązani są do wniesienia dopłaty z tytułu braku licencji.
2. Koszt licencji sportowej PZSiBA wynosi 50 zł.
3. Zawodnicy PORSU16 i PORSU12 mają obowiązek posiadania licencji, ale opłata
członkowska zostaje pomniejszona o 80% i wynosi 10 złotych.
4. Licencja jest ważna od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego, w którym
została wykupiona, tj. do dnia 31 grudnia.
5. Opłata za licencję powinna być dokonana przelewem na konto PZSiBA. Numer rachunku
bankowego dostępny jest na stronie internetowej PZSiBA /www.snooker.pl/.
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6. Zawodnik występuje o licencję sportową PZSiBA na podstawie wypełnionego wniosku
dostępnego na stronie internetowej /www.snooker.pl/.
7. Zawodnicy reprezentujący Polskę na turniejach międzynarodowych oprócz licencji
PZSiBA są dodatkowo zobowiązani do posiadania aktualnego orzeczenia lekarza
medycyny sportowej dopuszczającego do uprawiania snookera, oraz ubezpieczenia
NNW.
8. Zawodnicy, którzy biorą udział w pozostałych rozgrywkach organizowanych przez
PZSiBA, składają oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie dyscypliny
sportowej.
9. Wypełniony wniosek oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres
e-mail: licencje@snooker.plw celu nadania numeru licencji.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany w niniejszym regulaminie są dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach
decyzją Zarządu PZSiBA.
2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZSiBA.
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