
REGULAMIN TURNIEJU BILARDOWEGO BLACK BALL CUP OPEN

§ Informacje ogólne

1. Organizatorem turnieju BB CUP OPEN jest Klub Bilardowy Black Ball w Gliwicach, zwany dalej

“Organizatorem”.

2. BB Cup Open jest turniejem otwartym.

3. Miejsce odbywania się turniejów: ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

4. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek, począwszy od 09.05.2022 r. do 17.10.2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.

Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie

internetowej organizatora z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Organizator udostępnia na potrzeby Turnieju stoły bilardowe marki Tournament Champion Sport 9ft

oraz sprzęt do gry - kije, bile i kredę.

6. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:00. Od godz. 17.30 Organizator udostępni zapisanym zawodnikom

stoły bilardowe w celu przeprowadzenia rozgrzewki. W dniu turnieju, zarówno przed jak i po

odpadnięciu zawodnika z rozgrywek, zapisani Zawodnicy otrzymują zniżkę 50% na bilard. Zniżki nie

łączą się.

7. W turniejach eliminacyjnych dopuszcza się strój dowolny.

§ Zapisy

1. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju Masters jest wyrażenie

chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł oraz 10 zł jako premię za

turniej Masters do podziału pomiędzy zawodników. Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia

turnieju u osoby prowadzącej Turniej. Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie

dyskwalifikacją zawodnika.

2. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego

akceptację.

3. Zapisy odbywają się w dniu turnieju do godz. 18:00 pod numerem 663 602 232 (dopuszcza się
dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby

prowadzącej lub u obsługi lokalu.

4. Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 2

punktami rankingowymi.

§ Zasady turniejowe

1. Turniej rozgrywany będzie w konkurencji “osiem bil” systemem do trzech wygranych partii. Mecz

finałowy rozgrywany będzie do czterech wygranych partii.

2. Turniej rozegrany zostanie w systemie pucharowym. Losowanie par odbędzie się w dniu

rozgrywania turnieju na podstawie listy zgłoszeń zawodników.

3. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:00.

W przypadku spóźnienia się zawodnika, mecz, na który się spóźnił będzie rozgrywany z

handicapem:

- powyżej 10 minut spóźnienia na mecz - start od stanu 0:1

- powyżej 20 minut spóźnienia na mecz - walkower.

Pierwsza runda turnieju w wypadku spóźnienia: 18:10 stan 0:1, 18:20 oznacza wpisanie na lewą stronę.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy runda, w której taka osoba ma rozpoczynać turniej nie zakończyła swoich

pojedynków, a dla pojedynku tej osoby chwilowo brakuje stołu do gry.



4. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przystąpić. Zignorowanie wezwania

do meczu skutkować będzie walkowerem. W przypadku, kiedy zawodnik rozgrywa jeden mecz

bezpośrednio po drugim dopuszcza się maksymalnie 5-minutową przerwę.

5. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole.

W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

6. Przed meczem zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w partii pierwszej. W kolejnych partiach

obowiązuje rozbicie naprzemienne.

7. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej bez zbędnej

zwłoki. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

§ Ranking i nagrody

1. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce – 15 pkt

II miejsce – 12 pkt

III miejsca – 10 pkt

V miejsca – 8 pkt

VII miejsca – 7 pkt

IX miejsca – 6 pkt

XIII miejsca – 5 pkt

XVII miejsca – 4 pkt

XXV miejsca – 3 pkt.

2. Zwycięzcą turnieju eliminacyjnego BB CUP OPEN zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów.

Zwycięzca otrzyma tytuł Laureata oraz puchar/statuetkę.

3. Po zakończeniu całego cyklu turniejów eliminacyjnych Zawodnik z najwyższą liczbą punktów w

rankingu otrzyma dyplom.

§ Turniej Masters

1. Do klasyfikacji w turnieju Masters zawodnik musi mieć rozegranych minimum 10 turniejów

eliminacyjnych.

2. Zawodnicy z miejsca od 1 do 14 otrzymają nominację do Turnieju BB Masters Cup. Nominacje do

turnieju Masters otrzymają również dwaj zawodnicy z 100% frekwencją, którzy zajęli miejsca

poniżej 14.

3. Turniej Masters zostanie rozegrany 24.10.2022 roku. Ostateczny termin zostanie potwierdzony

najpóźniej do 04.10.2022 na stronie internetowej Organizatora.

4. Nagrodą w Turnieju BB Masters Cup jest puchar dla zdobywcy I, II i III miejsca oraz pula do podziału.

§ Informacje dodatkowe i RODO

1. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;

- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;

- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;

b) dyskwalifikacji z turnieju;

c) dyskwalifikacji z całego cyklu BB Cup Open.



2. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz

marketingowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego

treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo ODAN

ANdrzej Marek, ul. Jowisza 32, 44-100 Gliwice.

5. Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia turnieju Black Ball Cup Open oraz

Black Ball Masters Cup. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo

do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Wykorzystywanie wizerunku: zawodnicy poprzez zgłoszenie swojego udziału w Turnieju wyrażają
zgodę na publikację ich wizerunku na potrzeby marketingowe Organizatora, w tym promocję
Turnieju i jego przyszłych edycji. Materiały foto i video będą publikowane na stronie internetowej

www.blackball.gliwice.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Organizator oświadcza,

że wizerunek nie będzie wykorzystywany w sposób obraźliwy ani nie będzie naruszać Pana/Pani

dóbr.

http://www.blackball.gliwice.pl

