Regulamin zawodów
„Pabianicka Amatorska Liga Bilardowa”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem zawodów „Amatorska Pabianicka Liga Bilardowa”
jest Rafał Górny.
1.2. Miejscem rozgrywek jest Centrum Handlowe “TKALNIA” - Republika Burgera.
1.3. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu 694 235 114 lub mailowo:
kontakt@rafalgorny.pl
1.4. Rozegrane zostanie 12 turniejów oraz turniej “MASTERS”.
2. Uczestnicy ligi
2.1.Liga ma charakter turnieju amatorskiego. Zawodnicy grający w bilard
profesjonalnie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
2.2. Zawody dotyczą zgłoszeń osób obu płci.
2.3. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby z powiatu pabianickiego.
2.4. W turnieju może uczestniczyć każdy kto opłaci wpisowe i dostanie zgodę na grę
od organizatora.
3. Opłaty
3.1.Opłata startowa wynosi 25 złotych i należy ją uiścić bezpośrednio przed
rozpoczęciem każdego turnieju.
4. Charakterystyka ligi
4.1. „Pabianicka Amatorska Liga Bilardowa” będzie rozgrywana zgodnie z
przedstawionym niżej harmonogramem.
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4.2. Start poszczególnych zawodów odbywać się będzie o godzinie 15:00.
4.3. Zawody będą odbywać się zgodnie z zasadami PZBiL.
4.4. System poszczególnych zawodów uzależniony będzie od liczby zgłoszonych
zawodników.
5. Turniej finałowy „MASTERS”
5.1. Do turnieju „MASTERS” awansuje pierwszych sześciu zawodników z
klasyfikacji generalnej.
5.2. Zwycięzca turnieju “MASTERS” zostaje zwycięzcą ligi.
6. Nagrody
6.1. Zwycięzca każdego turnieju otrzyma puchar. Pozostałe nagrody pozostają w gestii
Organizatora. Pozostałymi nagrodami nazywamy wszelkie dobra materialne, które
Organizator pozyskał w celach organizacji “Pabianickiej Amatorskiej Ligi
Bilardowej”.
6.2. Zawodnikom, którzy zajmą czołowe miejsca w turnieju “MASTERS” zostaną
przyznane puchary oraz nagrody rzeczowe.
7. Postanowienia końcowe
7.1.Każda osoba decydująca się na start w zawodach po dokonaniu zgłoszenia
nadaje organizatorowi automatycznie, pełne prawo do publikowania jego
danych osobowych (imię i nazwisko) w celu np. umieszczenia ich w
publikowanym rankingu. Zgoda i prawna nadane przez uczestnika
organizatorowi dotyczą także zdjęć oraz innych materiałów w związku z
potrzebami promocyjnymi (dot. przepisów prawa RODO).
7.2. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzja należy do organizatora lub
osoby przez niego wyznaczonej.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu w
trakcie zawodów.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zawodów bez
podawania przyczyny.
7.5. Przystąpienie do rozgrywek (udział w „Pabianickiej Amatorskiej Lidze
Bilardowej”) jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu zawodów.

