
Zmieniony Regulamin Porter Amator Cup 2020   z dn.30.05.2020
§1
Organizatorem turnieju "Porter Amator CUP 2020" jest  "F.H.U. HOP s.c. M i S Chmielarz" 
Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz

§2
 "PORTER Amator CUP " jest turniejem otwartym z handicapem
Handicap ustala dyrektor turnieju.

§3
 Warunkiem uczestnictwa w  turnieju  "PORTER AMATOR CUP " jest :
1. Wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł .
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

2. Złożenie wypełnionego Oświadczenia (załącznik nr 1).
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej porter-club.pl/zal1.pdf  lub do 
odbioru w barze Porter Club.
Oświadczenie zawiera:
a) imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu,
d) oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego treści, 
braku 
przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz 
rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

§4
 Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.

§5
Ilość turniejów 10 + turniej Masters.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.

§6
Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:
1. "osiem bil" do 3 wygranych partii
2. "dziewięć bil" do 4 wygranych partii
3. "multiball(8,9,10)" do 4 wygranych partii
systemem 2KO +puchar

§7
 Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 12:00 do 18:25 pod numerem 
797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub

(dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS z
podaniem Imienia i nazwiska zawodnika) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi (6 pkt Multiball) oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.

§8
 W turnieju wybrani zawodnicy dają handicap innym zawodnikom.



§9
Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

§10
 Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.30

§11
Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

§12
Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

§13
We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

§14
Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

§15
Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
Turnieje multiball  -  Porter Amator Extra Cup 2020 punktowane będą + 50%

§16
Punktacja turniejów eliminacyjnych:
Turniej w 9 i 8
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt

Turniej Multiball - Porter Amator Extra Cup 2020
I miejsce – 30 pkt
II miejsce – 27 pkt
III miejsca – 24 pkt
V miejsca – 21 pkt
VII miejsca – 19 pkt
IX miejsca – 18 pkt
XIII miejsca – 15 pkt
XVII miejsca – 12 pkt
XXV miejsca – 9 pkt.
XXXIII miejsca - 6 pkt

§17



Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 30 dni od otrzymania.

§18
Turniej Masters Porter Amator CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 4-5 lipca 2020 roku w 
odmianę ,9 ball.

4 lipiec 2020 ( sobota) godz. 12:00
Zawodnicy  9 – 18 m-ce w rankingu + 2 zawodników dzikie karty.
Zawodnicy  9 – 12 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System  2KO  - mecze do 6 wygranych partii

5 lipiec 2020 (niedziela)
Zawodnicy  1 – 8 m-ce w rankingu + 4 zawodników zakwalifikowanych z dnia poprzedniego.
Zawodnicy  1 – 4 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO + puchar - mecze do 7 i 8 wygranych partii

§19
Do turnieju Masters Porter Amator Cup 2020 kwalifikuje się 18 zawodników z rankingu i 2 
zawodników z dziką kartą.
Rozegrane turnieje - minimum 7
Zawodnicy nie spełniający minimum 7 turniejów mogą starać się o dziką kartę.

§20
Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w 
turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
Przewidywana pula 2000zł

§21
 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 PORTER CUP 2019

§22
W związku z panującą epidemią COVID-19 turnieje obywać się będą zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020, tj. m.in.:

- uczestnicy turnieju są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed meczem (organizator zapewnia płyn 
do 
dezynfekcji),
- uczestnicy korzystają z własnego sprzętu,
- osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, co 
najmniej 2  m.
§23
 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.


