REGULAMIN KULA SUMMER CUP 2017
AMATORSKIEGO TURNIEJU BILARDOWEGO
1. Organizatorem Kula Summer Cup 2017– amatorskiego turnieju bilardowego jest klub Kula
Bowling & Club w Rzeszowie, mieszczący się w C.H. Nowy Świat, poziom +2, przy ul.
Krakowskiej 20 w Rzeszowie.
2. Turniej rozpocznie się dnia 27.08.2017 r. o godzinie 12:00. Zapisy prowadzone są
najpóźniej do godziny 11:50 w dniu turnieju.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 32 zawodników. Decyduje kolejność zapisów.
Dla osób na stałe zameldowanych poza Rzeszowem istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji
miejsc (wpłata najpóźniej do godziny 11:30 w dniu turnieju).
3. Turniej rozgrywany będzie na sześciu stołach 9ft firmy WIK.
4. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, poza zawodnikami I ligi bilardowej (lub wyższej).
Pozostali zawodnicy będą podzieleni na trzy grupy w celu wyrównania szans:
•grupa I – zawodnicy, którzy są lub byli zawodnikami II ligi bilardowej, medaliści Mistrzostw
Polski Amatorów oraz zawodnicy, którzy posiadają licencję PZBil;
•grupa II – zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZBil, ale uczestniczą lub uczestniczyli w
amatorskich ligach bilardowych;
•grupa III – zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZBil i nigdy nie uczestniczyli w
amatorskich ligach bilardowych.
Uwaga! Sędzia turnieju ma prawo przenieść zawodnika w trakcie turnieju do innej grupy, jeżeli
swoimi umiejętnościami przewyższa pozostałych zawodników ze swojej grupy.
Jeżeli w turnieju spotkają się zawodnicy z gr. I z zawodnikami z gr. III, to ci pierwsi swoje
mecze rozpoczynać będą od stanu 0-1. Wszystkie pozostałe mecze rozpoczynać się będą od
stanu 0-0. Ponadto każda zawodniczka biorąca udział w turnieju swoje mecze rozpoczynać
będzie od stanu 2-0.
5. Turniej rozgrywany będzie w odmianę pool bilard „8-bil” i „9-bil” system 2KO + Puchar
(tabele PZBil). Rozbicie naprzemienne.
Uwaga! Zawodnik, który wygra walkę o rozbicie, decyduje w jaką odmianę będzie rozgrywany
dany mecz. Mecze rozgrywane będą do czterech wygranych partii.
6. Organizator gwarantuje nagrody:
•I miejsce – 250 PLN+ puchar
•II miejsce – 150 PLN + puchar
•III miejsce – 100 PLN+ puchar (przewidziane są dwa III miejsca)
•V-VIII miejsce – voucher na godzinę gry w kręgle.
Uwaga! Dodatkowo dla najlepszej uczestniczki gwarantowana nagroda niespodzianka.
Dla każdego zawodnika, który po raz pierwszy będzie uczestniczył w turnieju z serii Kula
Cup gwarantowane drobne upominki.
7. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25zł. Dla
zawodników poniżej 18 lat, powyżej 65 lat, studentów i kobiet opłata startowa wynosi 20zł.
Uwaga! Każdy kto zapisze się do turnieju będzie mógł od 14 sierpnia 2017 r., za okazaniem

dowodu wpłaty korzystać z promocji:
•6zł za godzinę gry w bilard od pn do pt do godz. 18
•5zł za piwo 0,5l
Zapisy prowadzone będą od 14.08.2017 r. Promocja ważna do dnia turnieju.
8. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania można uzyskać w recepcji klubu Kula
Bowling & Club oraz pod numerem telefonu 17 717 90 60 wew. 20.
*Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian, które będą ogłoszone w regulaminie turnieju.

