
REGULAMIN

Gołdapskiej Ligi Bilardowej „JUNIORÓW” - GOŁDAP CUP 2017

1. MIEJSCE GIER:
- Bar sportowy – Restauracja Mazurska 6
- 2 stoły bilardowe 9 ft 
- sukno Iwan Simonis 860,

2. TERMINY:
- 19.02.2017 r.

- 04.03.2017 r.

- 18.03.2017 r. (zakończenie)

godzina rozpoczęcia gier: 12:00 (możliwość zmiany godziny)

3. ODMIANA GRY:
- 9 bil - zgodnie z przepisami WPA

4. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w I Mistrzostwach Gołdapi w Pool Bilard  uczestnik dokonuje telefonicznie pod 
numerem telefonu: 666-666-198 do dnia 17.02.2017 r.

- wpisowe do Ligi w wysokości 15,00 zł. płatne w biurze zawodów w dniu 19.02.2017 r.

5. SYSTEM GIER:
- zawody rozgrywane są systemem pucharowym do 3 wygranych partii zasadą "zwycięzca rozbija". Od półfinałów 
gramy do 5 wygranych partii.

6. PODZIAŁ NA KATEGORIE:
- zawody rozegrane zostaną w grupie wiekowej JUNIOR do 18 lat: (warunkiem jest zgłoszenie minimum 8 osób)

7. UBIÓR DO GRY:
- zawodnicy zobowiązani są do gry w stroju sportowym: długie spodnie (materiał lub dżins), koszulka polo z 
kołnierzykiem,

8. NAGRODY:
- za I miejsce – kij do gry w bilard, puchar, dyplom, nagrody dodatkowe

- za II – III miejsce – puchary, dyplomy, nagrody dodatkowe

9. DYREKTOR TURNIEJU:

Dyrektorem jest p. Mariusz Trzasko

10. W sprawach nie ujętych stanowią regulaminy i przepisy WPA oraz Zarządzenia Dyrektora Turnieju.



REGULAMIN

Gołdapskiej Ligi Bilardowej „SENIORÓW” - GOŁDAP CUP 2017

1. MIEJSCE GIER:
- Bar sportowy – Restauracja Mazurska 6
- 2 stoły bilardowe 9 ft 
- sukno Iwan Simonis 860,

2. TERMINY:
- 18.02.2017r.

- 05.03.2017r.

- 19.03.2017r. (zakończenie)

godzina rozpoczęcia gier: 16:00 (możliwość zmiany godziny)

3. ODMIANA GRY:
- 9 bil - zgodnie z przepisami WPA

4. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w I Mistrzostwach Gołdapi w Pool Bilard  uczestnik dokonuje telefonicznie pod 
numerem telefonu: 666-666-198 do dnia 16.02.2017 r.

- wpisowe do Ligi w wysokości 50,00 zł. płatne w biurze zawodów w dniu 18.02.2017 r.666-666-198 do dnia 16 
lutego do godziny 18:00 
5. SYSTEM GIER:
- zawody rozgrywane są systemem pucharowym do 3 wygranych partii zasadą "zwycięzca rozbija". Od półfinałów 
gramy do 5 wygranych partii.

6. KATEGORIE:
- zawody rozegrane zostaną w grupie wiekowej SENIOR od 19 lat: (warunkiem jest zgłoszenie minimum 8 osób)

7. UBIÓR DO GRY:
- zawodnicy zobowiązani są do gry w stroju sportowym: długie spodnie (materiał lub dżins), koszulka polo z 
kołnierzykiem,

8. NAGRODY:
- miejsca I - III – puchar, dyplom, nagrody dodatkowe (rzeczowe, pieniężne)

9. DYREKTOR TURNIEJU:

Dyrektorem I Mistrzostw Gołdapi SENIORÓW w Pool Bilard jest p. Mariusz Trzasko

10. W sprawach nie ujętych stanowią regulaminy i przepisy WPA oraz Zarządzenia Dyrektora Turnieju.


