I.DEFINICJE 
1. LiniaBazyiBaza 
Linia znajdująca się w odległości 29 cali (737 mm)odczołaDolnejBandyirównoległado
niejorazbiegnącapomiędzybocznymibandaminazywanajestLiniąBazy.Obszarpomiędzy
tąliniąaDolnąBandąnazywanyjestBazą.LiniaBazynależydoBazy. 
2. Pole"D" 
Pole "D" jest półkolem wpisanym w Bazę, o środku w punkcie środkowym Linii Bazy i
promieniurównym11i½cala(292mm). 
3. Punktywyznaczone 
Naśrodkowejpodłużnejliniistołuznajdująsięczterypunktywyznaczone: 
a) Punkt Główny (nazywany Punktem Czarnym) leżący w odległości 12 i ¾ cala(324
mm)odczołaGórnejBandy; 
b) Punkt Centralny (nazywany Punktem Niebieskim) leżący w połowie odległości
pomiędzyczołamiBandGórnejiDolnej; 
c) PunktPiramidy(nazywanyPunktemRóżowym)leżącywpołowieodległościpomiędzy
punktemNiebieskimiczołemGórnejBandy; 
d) PunktBazy(nazywanyPunktemBrązowym)leżącynaśrodkuLiniiBazy. 
4. Partia 
Partia to okres gry, w którym zawodnicy grają na przemian, aż do zakończenia partii
poprzez: 
a)
b)
c)
d)

poddaniepartiiprzezzawodnika;lub 
upłynięcieokreślonegoczasu;lub 
osiągnięcieprzezzawodnikaokreślonejliczbypunktów;lub 
przyznaniepartiidecyzjąsędziego. 

5. Mecz 
Meczjestokreślonąlubuzgodnionąliczbąpartii. 
6. Bile 

a) Bila rozgrywająca (Bila rozgrywającego) - bila biała, bila Żółta lub oznaczona bila
biała. 
b) Bilerozgrywane: 
i) Bilarozgrywającaprzeciwnika, 
ii) bilaCzerwona. 
7. Losowanie(Rozgrywkaorozbicie) 

a) FormąwyboruotwarciapartiijestRozgrywkaorozbicie. 
b) Obaj zawodnicy uderzają jednocześnieBilęrozgrywającą,każdązprzeciwnejstrony
LiniiBazywkierunkuGórnejBandy,takabyodbiłasięzpowrotemwkierunkuBazy.

Zawodnik, którego bila, zdaniem sędziego, znieruchomiała bliżej Dolnej Bandy,
wygrywarozgrywkęorozbicieidecyduje,ktowykonazagranieotwierające. 
c) Kontakt bili z boczną bandą lub przekroczenie przez bilę środkowej podłużnej linii
stołuskutkujeprzyznaniemprzeciwnikowidecyzjiorozpoczęciupartii. 
d) Zawodnik decydujący o rozpoczęciu partii ma również do wyboru kolor Bili
rozgrywającej. 
8. Hazard 
Hazardtokażdepunktowanezagranieskutkującewbiciem,którenieskładałosięzKanonu,
czyli: 
a) wbicie-gdyBilarozgrywanatrafiadokieszeni; 
b) wbicie B
 ili rozgrywającej - gdy Bilarozgrywającego,pokontakciezBiląrozgrywaną
trafiadokieszeni; 
c) dwawbicia; 
d) wbicieiwbicieBilirozgrywającej;lub 
e) dwawbiciaiwbicieBilirozgrywającej. 
9. Kanon 
Kanon ma miejsce, jeżeli Bila rozgrywającego bez naruszenia przepisów uderzy dwie Bile
rozgrywanepodczasjednegozagrania. 
10. Brejk 
Brejk jest sumąpunktówuzyskanychwskutekwykonywaniapunktowanychzagrańpodczas
jednegopodejścia. 
11. Bilawręce 

a) Bilarozgrywającegojestwręce: 
i) przedrozpoczęciempartii; 
ii) kiedyzostaławbitadokieszeni; 
iii) kiedyzostaławybitapozastół; 
iv) wprzypadkuzaistnieniaBilistycznejlubpofauluprzeciwnika,kiedymusibyć
zagrywanazPola"D". 
b) Bilarozgrywającegopozostajewręcedomomentu,gdy: 
i) zostanieprawidłowozagranazpozycjiwręce; 
ii) zostałpopełnionyfaul,kiedyBilarozgrywającaznajdujesięnastole; 
iii) po 15-stym Hazardzie przeciwnika musi zostać ustawiona na Punkcie Bazy
(Brązowym) lub, jeżeli ten jest zajęty, na Punkcie Żółtym; lub po faulu
przeciwnika,kiedymusibyćzagrywanazPola"D". 
c) Rozgrywający znajduje się w pozycji w ręce do momentu, gdy Bila rozgrywająca
znajdujesięwpozycjiwręce. 
12. Bilastyczna 
Jeżeli Bila rozgrywającego dotyka inną bilę, musi zostać z nią rozdzielona. Bila Czerwona
ustawianajestnaPunkcieGłównym,bilaprzeciwnika,jeżeliznajdujesięnastole,ustawiana
jestnaPunkcieCentralnym,arozgrywającywykonujezagraniezpozycjiwręce. 

13. Bilanakrawędzikieszeni 
Jeżelibilawpadniedokieszeniniebędącdotkniętąprzezinnąbilę,oraz: 
a) nie będąc jednocześnie elementem zagrania, ustawianajestwpoprzedniejpozycjii
żadnezwiązanezniąpunktyniesąbranepoduwagę. 
b) Jeżelibilatakamogłabyćdotkniętaprzezjakąkolwiekbilębiorącąudziałwzagraniu,
to: 
i) jeżeli nie nastąpiło naruszenie niniejszych przepisów, bile ustawiane są w
poprzednichpozycjachitensamrozgrywającypowtarzatosamozagranielub
wykonujeinne,wedługwłasnegouznania; 
ii) jeżeli nastąpił faul, bile ustawiane są w poprzednich pozycjach i następny
zawodnikmadodyspozycjiopcjejakpofaulu. 
c) Jeżeli bila balansuje chwilę na krawędzi kieszeni, a następnie do niej wpada, jest
zaliczanainiejestustawianawpoprzedniejpozycji. 

14. Chybienie 
Chybieniemamiejsce,jeżeliBilarozgrywającanieosiągniekontaktuzBiląrozgrywaną,gdy
obieBilerozgrywaneznajdująsięwBazie. 
15. Faul 
Faulmamiejsce,jeżelizostanienaruszonyktórykolwiekzniniejszychprzepisów. 
16. PunktZajęty 
Punkt wyznaczony uznaje się za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez
dotykaniainnejbili. 
17. Niesportowezachowanie 

a) Wprzypadku,gdy: 
i) zawodnikużywaobraźliwegojęzykalubwykonujeobraźliwegesty;lub 
ii) zachowanie zawodnika jest w ocenie sędziego świadomie lub uporczywie
niesportowe;lub 
iii) każde inne zachowanie zawodnika może nosić znamiona niesportowego
zachowania;lub 
iv) którykolwiek z zawodników odmawia kontynuowania partii, wówczas sędzia
ostrzegazawodnika,żewprzypadkupowtórnegoniesportowegozachowania,
partiazostanieprzyznanajegoprzeciwnikowi. 
b) JeżelisędziaostrzegłzawodnikanapodstawiepowyższegoPunktu(a),wprzypadku
dalszego występowania niesportowego zachowania sędzia przyznaje partię
przeciwnikowi. 
c) W przypadku, gdy zachowanie zawodnika jest w ocenie sędziego szczególnie
naganne,sędziaprzyznajepartięlubmeczprzeciwnikowi,nawetjeżeliwcześniejnie
ogłoszonoostrzeżeniazaniesportowezachowanie. 
d) Decyzja sędziego przyznająca partię i/lub mecz przeciwnikowi jest ostateczna i nie
możebyćprzedmiotemodwołania. 



18. Opóźnianiegry 
Jeżeli wykonanie lub wybór zagrania zabiera zawodnikowi nadmierną ilość czasu, sędzia
możepotraktowaćtojakoopóźnianiegryizastosowaćnastępującąprocedurę: 
a) może wstrzymać zegar meczu i ostrzec zawodnika, że w przypadku dalszego
opóźniania gry, partia zostanie przyznana przeciwnikowi, a następnie ponownie
uruchomić zegar. W razie potrzeby zegar zostanie uruchomiony po wykonaniu
następnegozagranialubpoogłoszeniufaulupoprzedzającegonastępnezagranie. 
b) Jeżeli zawodnik otrzymał ostrzeżenie za opóźnianie gry na podstawie powyższego
Punktu (a), w przypadku dalszego opóźniania gry przez tego zawodnika, sędzia
przyznajepartięprzeciwnikowi. 
II.ZASADYGRY 
1.

Opisgry 

Bilard angielski może być rozgrywany przez dwóch lub więcej zawodników grających
niezależnielubjakostrony.Ogólnezasadygryzostałyujętenastępująco: 
a) Wużyciuznajdująsiętrzybile:bilabiaładlajednejzestron,bilaŻółtaluboznaczona
bilabiaładladrugiejzestron,orazbilaCzerwona. 
b) Zawodnik zdobywa punkty wbijając Bile rozgrywane (Bilę rozgrywającąprzeciwnika
i/lubbilęCzerwoną),Bilęrozgrywającą(własną)orazpoprzezKanon,lubkombinację
tychże. 
c) Punktyuzyskanewzagraniudodawanesądopunktacjirozgrywającego. 
d) Punktykarnezafauledodawanesądopunktacjiprzeciwnika. 
e) Taktyka stosowana podczas partii polega napozostawieniuobuBilrozgrywanychw
Polu Bazy, gdy przeciwnik znajduje się w pozycji w ręce, tak aby uniemożliwić
zagraniebezpośrednie. 
f) Zwycięzcąpartiijeststronalubzawodnik: 
i) który w uzgodnionym lub określonym czasie zdobędzie większą liczbę
punktów; 
ii) któryjakopierwszyosiągnieuzgodnionąlubokreślonąliczbępunktów; 
iii) któremupartiazostałapoddana; 
iv) któremuprzyznanopartiędecyzjąsędziego. 
2.

Początekgry 

Wybór Bili rozgrywającej oraz strony, która rozpocznie partię może byćdokonanypoprzez
Rozgrywkęorozbicielubwinnywzajemnieuzgodnionysposób. 
a) Ustalonyporządekpozostajeniezmienionyprzezcałąpartię. 
b) Czerwona b
 ila znajduje się na Punkcie Głównym i pierwszy zawodnik wykonuje
zagraniezpozycjiwręce. 
c) Partia rozpoczyna się w momencie, gdy Bila rozgrywającego zostanie ostatecznie
ustawionanastoleiwejdziewkontaktzkońcówkąkija,zarówno:
i) wwykonanymzagraniu;jaki 
ii) podczasokreślaniakierunkuuderzeniaBilirozgrywającej. 
d) Obowiązkiemrozgrywającegojestupewnieniesię,żeuderzaodpowiedniąbilę,nawet
jeżelisędziaprzekazałmuniewłaściwąbilę. 

3. Sposóbgry 

a) Zawodnicy grają na przemian, dopóki niezostaniewykonanepunktowanezagranie.
Gdy to nastąpi,tensamzawodnikkontynuujebrejkgrajączpozycjipowstałejlubz
pozycji w ręce, jeżeli miało miejsce wbicie Bili rozgrywającej lub w przypadku
zaistnieniaBilistycznej.  
b) Jeżeli w wykonanym zagraniu zawodnik nie zdobędzie punktów, jego podejście
kończy się, a następny zawodnikgrazpozycjipowstałejlubzpozycjiwręce,jeżeli
jego Bila rozgrywająca znalazła się poza stołem lub w przypadku zaistnienia Bili
stycznej.  
c) Po ogłoszeniu faulu, następny zawodnikmadodatkowąopcjęwykonaniazagraniaz
pozycji w ręce, z obiema Bilami rozgrywanymi ustawionymi na punktach
wyznaczonych. 
d) Jeżeli po wykonaniu ostatniegozagraniaprzezprzeciwnikalubpopopełnieniuprzez
niego faulu, kolejny zawodnik uderzy Bilę rozgrywającą lub popełni faul, zanim
wszystkiebileznieruchomiejąlubzanimsędziazakończyustawianiejakiejkolwiekbili,
zawodniktenzostanieukaranytak,jakbybyłrozgrywającymijegopodejściekończy
się. 
4. Punktacja 
2PUNKTY 
a) Kanon - uderzenieobuBilrozgrywanychpodczasjednegozagrania(biliCzerwoneji
Bilirozgrywającejprzeciwnika). 
b) WbicieBilirozgrywającejprzeciwnika. 
c) Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po wcześniejszym uderzeniu Bili rozgrywającej
przeciwnika. 
d) Wbicie Bili rozgrywającej (własnej) po Kanonie, w którym jako pierwsza uderzona
zostałaBilarozgrywającaprzeciwnika. 
e) Uzyskaniepunktówkarnychpofauluprzeciwnika.
3PUNKTY 
a) Wbiciebiliczerwonej. 
b) WbicieBilirozgrywającej(własnej)powcześniejszymuderzeniubiliczerwonej. 
c) Wbicie Bili r ozgrywającej (własnej) po Kanonie, w którym jako pierwsza uderzona
zostałabilaczerwona. 
Jeżeli w jednym zagraniu został rozegrany więcej niż jeden Hazard lub kombinacja
Hazardów i Kanon, punkty zdobyte zakażdyznichsumująsię.Możliwasumapunktówdo
zdobyciawjednymzagraniu-maksymalnie10punktów. 
5. Koniecsesjiipartii 

a) W momencie upłynięcia ustalonego czasu sędzia ogłasza “KONIEC CZASU”.
Rozgrywającymaprawodokończyćrozpoczętezagranie,azdobytewówczaspunkty
zostajądodanedojegopunktacji. 
b) W przypadku gry w systemie na punkty, czyli do osiągnięcia przez zawodnika
określonej liczby punktów, gra kończy się, gdy którykolwiekzzawodnikówosiągnie
lubprzekroczywymaganąliczbępunktów.Brejkzdobytywtakiejsytuacjizachowuje
swojąważność. 

6. Grazpozycjiwręce 
Aby wykonać zagranie z pozycji w ręce, Bila rozgrywającamusibyćustawionawpolu"D"
lubwdowolnympunkcieliniiograniczającychpole"D",oraz: 
a) sędzia określa, jeżeli jest pytany, czy Bila rozgrywająca ustawiona jest prawidłowo
(czynieznajdujesiępozapolem"D"); 
b) jeżeli końcówka kija dotknie Bilę rozgrywającą podczas jej pozycjonowania isędzia
ma pewność, że rozgrywający nie próbował wykonać zagrania, wówczas Bila
rozgrywającaniejestjeszczewgrze; 
c) BilarozgrywającamusibyćzagranapozaPoleBazy.JeżeliBilarozgrywającawejdzie
w kontakt z Bilą rozgrywaną, która znajduje się poza Bazą, Bila rozgrywająca
traktowanajestjakozagranapozaBazę,nawetjeżelinieprzekroczyjejlinii; 
d) Bila rozgrywająca musi wejść w kontakt z bandą lub bilą znajdującą się pozaBazą
przed ponownym znalezieniem się w Bazie lub przed uderzeniem innej bili
znajdującejsięwBazie; 
e) Bila rozgrywająca może być zagrana od bandy znajdującej się w Polu Bazy zanim
uderzybilęznajdującąsiępozaPolemBazy; 
f) jeżeli Bila rozgrywana znajduje się w Bazie, żadna jej część nie może być zagrana
bezpośredniozpozycjiwręce,nawetjeżelitaczęśćznajdujesiępozaPolemBazy. 
7. BilanaLiniiBazy 
Sędziaokreśla,jeżelijestpytany,czyBilarozgrywanaznajdujesięnaLiniiBazy,wBazielub
pozaBazą. 
8.

UstawianieBilrozgrywanych 

a) Jeżeli bila Czerwona zostaławbita,wpadładokieszenilubzostaławybitapozastół,
ustawianajestnaPunkcieGłównym(Czarnym),lub: 
i) jeżeli Punkt Główny jest zajęty, ustawiana jest na Punkcie Piramidy
(Różowym);
ii) jeżeli oba punkty Główny i Piramidy są zajęte, ustawiana jest na Punkcie
Centralnym(Niebieskim). 
b) Jeżeli bila Czerwona została wbita kolejno dwa razy (lub więcej przez pomyłkę),
zarówno z punktu Głównego jak i Piramidy, bez połączenia z Kanonem lub innym
Hazardem,ustawianajestnaPunkcieCentralnym,lub: 
i) jeżeliPunktCentralnyjestzajęty,ustawianajestnaPunkciePiramidy; 
ii) jeżeli oba Punkty -CentralnyiPiramidysązajęte,ustawianajestnaPunkcie
Głównym,aleniebędzietozaliczanedosekwensuwbićzPunktuGłównego. 
c) PokolejnymwbiciubiliCzerwonejibezpołączeniazKanonemlubinnymHazardem,
bila Czerwona ustawiana jest dwukrotnie na Punkcie Głównym, następnie raz na
PunkcieCentralnym(jeżeliniejestzajęty),anastępniepowracanaPunktGłówny.
d) Sędzia określa, jeżeli jest pytany, ile wbić bili Czerwonej z wyznaczonego punktu
miałomiejsce. 
e) Bila znajduje się na punkcie wyznaczonym pod warunkiem, że została na nim
ustawiona. 
f) Jeżeliinnabiladotykabilę,którajestustawionanapunkciewyznaczonym,bilatanie
jestjużbiląustawionąnapunkcie,nawetjeżelifizyczniesięnieporuszyła. 
g) Zawodnik nie ponosi odpowiedzialności za błędy sędziego wynikające ze złego
ustawieniebilnastole. 

9. OgraniczenieKanonów 
LiczbakolejnychKanonów,bezpołączeniazHazardami,ograniczonajestdo75. 
a) Po 70 Kanonach sędzia ogłasza “70 KANONÓW”. Jeżeli sędzia nie ogłosił we
właściwymczasie70Kanonów,rozgrywającymaprawodo5kolejnychKanonów. 
b) Na życzenie rozgrywającego sędzia powinien poinformować ile Kanonów zostało
rozegranych. 
10. OgraniczenieHazardów 
LiczbakolejnychHazardów,bezpołączeniazKanonamijestograniczonado15. 
a) Po 10 Hazardach sędzia ogłasza “10 HAZARDÓW”. Jeżeli sędzia nie ogłosił we
właściwymczasie10Hazardów,rozgrywającymaprawodo5kolejnychHazardów. 
b) Na życzenie rozgrywającego sędzia powinien poinformować ile Hazardów zostało
rozegranych. 
c) Jeżeli Bila rozgrywająca przeciwnika znajdzie się poza stołem w wyniku jego
ostatniego zagrania, po 15 Hazardzie powinna zostać ustawiona na Punkcie Bazy
(Brązowym)lub,jeżelitenjestzajęty,naPunkcieŻółtym. 

11. Faul 
Faulamisąnastępującezachowania: 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

uderzenieinnejbiliniżBilarozgrywająca; 
uderzenieBilirozgrywającejwięcejniżjedenrazpodczaswykonywanegozagrania; 
wykonaniezagrania,gdyjakakolwiekbilaznajdujesięjeszczewruchu; 
uderzeniegdyzawodnikniedotykapodłogistopą; 
grapozakolejnością; 
nieprawidłowagrazpozycjiwręce,włączającwtozagranieotwierające; 
spowodowanieprzeskoku; 
spowodowaniepchnięcia; 
spowodowaniawybiciabilipozastół; 
rozegraniewiększejliczbyHazardówniż15; 
rozegraniewiększejliczbyKanonówniż75; 
dotknięcie - dowolną częścią ciała, stroju lub przyrządu pomocniczego - biliwgrze
lubjakiegokolwiekpozycjoneramarkującegopozycjębiliwgrze; 
wykonaniezagraniazanimsędziazakończyłustawianiebili; 
ominięcieBilrozgrywanychprzezBilęrozgrywającą; 
naradzaniesięlubkomunikowaniezpartneremniezgodnezprzepisami; 
grakijemodbiegającymodstandardowego; 
używaniebilipozastołemwdowolnymcelu; 
używaniedowolnychprzyrządówdopomiaruodstępówlubodległości. 

12. Pofaulu 
Jeżelipopełnionyzostaniefaul,sędziabezzwłocznieogłaszaFAUL. 
a) Jeżeli rozgrywający nie wykonał jeszcze zagrania, jego podejście kończy się. Jeżeli
wykonał zagranie, zostanie ukarany za umyślne wykonanie zagrania poza
kolejnością. 

b) Wszystkie punkty zdobyte w brejku przed ogłoszeniem faulu są zaliczane, ale
rozgrywającynieotrzymujepunktówzazagranie,wktórymzostałogłoszonyfaul. 
c) Na wszystkie faule nałożona jest kara dwóch punktów, ale rozgrywający nie może
otrzymaćkarywyższejniżdwapunkty.Jegoprzeciwnikmoże: 
i) wykonaćzagraniezmiejsca,wktórymbileostatecznieznieruchomiałynapolu
gry, z bilą Czerwoną - jeśli znalazła się pozastołem-ustawionąnapunkcie
wyznaczonym; 
ii) wykonać zagranie z pozycji w ręce, czyli z bilą Czerwoną ustawioną na
Punkcie Głównym oraz Bilą rozgrywającą przeciwnika ustawioną na Punkcie
Centralnym. 
d) Jeżelifaulniezostanieogłoszonyprzezsędziegoiniezostaniezareklamowanyprzez
zawodnika oczekującego przed rozpoczęciem następnego zagrania, jest uznany za
niebyły. 
13. Pochybieniu 
Jeżeli rozgrywający chybił w zagraniu z pozycji w ręce, gdy żadna Bila rozgrywana nie
znajdujesiępozaBazą,sędziaogłaszaCHYBIENIE.Karadwóchpunktówzostajedodanado
punktacjiprzeciwnika.Jakiekolwiekinnechybieniejestfaulem.Następnyzawodnikwykonuje
zagraniezmiejsca,wktórymbileznieruchomiałynapolugry. 

