
PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI BIZNESU, ARTYSTÓW I SPORTU W SNOOKERZE 
Heron Live Hotel, Gródek nad Dunajcem 20-22 maja 2016 r.

Cele zawodów
- wyłonienie Mistrza Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze;
- promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
- popularyzacja snookera w Polsce.

Miejsce i termin zawodów
Heron Live Hotel, w Sienna 104, 33-318 Gródek nad Dunajcem, 20-22 maja 2016 r.

Organizator
Hot Shots Music Club & Bilard Marcin Nitschke tel. 607925947, e-mail.: marcin@marcinnitschke.pl
Patronat honorowy 
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, www.snooker.pl

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby obojga płci związane z biznesem, sztuką i sportem, których
zgłoszenie przeszło pozytywną weryfikację Organizatora oraz dokonają opłaty startowej.
Informacje o turnieju udzielane są wyłącznie przez Organizatora.
Opłatę startową należy dokonać gotówką w recepcji hotelu Heron Live Hotel lub przelewem na konto
bankowe. Opłata wpisowego wiąże się z akceptacją regulaminu.

Ubiór – od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA- kod A (wizytowe spodnie i  buty,
koszula z mankietem, możliwość uzupełnienia stroju kamizelką, muchą lub krawatem).  

Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku zawodników utrwalonych na fotografiach i nagraniach
video, przekazanych przez uczestników oraz uzyskanych w trakcie zawodów, wyłącznie do celów promocji
Mistrzostw Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze.  

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.05.2016 bezpośrednio u Organizatora 
Sposób zgłoszeń: tel.  607925947, e-mail.: marcin@marcinnitschke.pl

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody  rozgrywane  będą  według  oficjalnych  przepisów  gry  w  snookera  zgodnie  z  zasadami  i
regulaminami PZSiBA. Maksymalna liczba uczestników to 16 osób. Jeżeli do turnieju zgłosi się mniej niż 6
osób, turniej nie odbędzie się, a wpisowe zostanie zwrócone.
Zawody rozegrane będą w dwóch etapach: fazie grupowej i pucharowej.
Modus meczów: faza grupowa i 1/4 finału - minimum lepszy z 3, półfinał i finał - minimum lepszy z 5
W fazie grupowej trzeci frejm rozgrywany będzie na zasadzie dogrywki na bili czarnej.
Do fazy pucharowej awansuje minimum po 2 zawodników z każdej grupy.
Rozstawienie zawodników w grupach:
W dniu 16.05.2016r. Organizator przeprowadzi losowanie grup, do których będą przydzieleni poszczególni
zawodnicy. Ilość grup i schemat rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników.

Turniej rozgrywany będzie na dwóch stołach marki MAESTATO Professional Billard Tables
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Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka na bili czarnej.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych
a/ miejsc w grupie;
b/ mecze nie przegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie

Szczegółowe informacje nt. systemu rozgrywek zostaną przekazane podczas odprawy dla zawodników.

Sędziowanie:
Organizator zapewnia sędziów licencjonowanych PZSiBA we wszystkich meczach

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za  miejsca 1-4 i najwyższy brejk.
Zwycięzca uzyskuje tytuł Mistrza Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze.
Nagrody rzeczowe przewidziane są dla miejsc 1-4.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi: 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Koszt biletu wejściowego dla publiczności (osób nie mieszkających w hotelu) wynosi 350 zł brutto (w/w
opłata nie uwzględnia żadnych innych usług gastronomiczno-hotelarskich). Osoby mieszkające w hotelu
otrzymują bilet wejściowy bezpłatnie w cenie pobytu weekendowego pod warunkiem, że wykupiły pełny
pakiet pobytowy w dniach 20-22.05.2016 r.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów. 

PROGRAM ZAWODÓW
piątek 20.05.2016 r.

13:30 odprawa zawodników
13:45 oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski 
14:00 – 21:00 mecze zawodników

sobota 21.05.2016 r.  
10:00- 20:00 mecze zawodników

niedziela 22.05.2016 r.
10:00 – 12:30 Półfinały Mistrzostw Polski
13:00 – 15:00 Finał Mistrzostw Polski
16:00 - zakończenie Mistrzostw Polski i wręczenie nagród 

Organizator 

Marcin Nitschke  


