REGULAMENT BILIARD – CSE 2017

1. OBIECTUL JOCULUI
-Jocul Biliard este un joc cu lovituri anunțate care se joacă cu o bilă țintă (bila albă) și
15 bile-obiectiv, numerotate de la 1 la 15. Un jucător trebuie să introducă în
buzunarele mesei grupul de bile de la 1 la 7 (pline) și celălalt jucător grupul de bile
de la 9 la 15 (jumătăți).
-Jucătorul care a introdus primul în buzunarele mesei toate bilele din grupul cu care
joacă, după care a introdus bila 8 printr-o lovitură legală câștigă jocul.

2. SPARGEREA ALTERNATIVA
-Jucătorul care sparge se stabileşte prin tragere la sorți.
-În timpul unui meci dintr-o competiție, jucătorii vor sparge bilele alternativ.

3. LOVITURA DE SPARGERE LEGALĂ
-Pentru ca o lovitură de spargere să fie considerată legală, jucătorul care o execută
din spatele liniei de spargere, trebuie sa trimită cel putin patru bile-obiectiv în manta.
-Dacă nu face acest lucru este FAULT, iar celălalt jucător are următoarele opțiuni:
Acceptă masa în poziția existentă și continuă
Cere rearanjarea bilelor în triunghi și după dorința sa, execută el lovitura de
spargere sau permite adversarului să o re-execute.

4. CONTINUAREA DUPĂ SPARGERE
-După lovitura de spargere executată legal:

-(1)toate bilele introduse rămân introduse (excepţie face bila 8 – vezi regula 8)
-(2) a fost un fault. În cazul acesta la lovitura de spargere jucătorul care urmează are
bila albă în mână în spatele liniei de spargere şi nu poate lovi nici o bilă-obiectiv din
spatele liniei de spargere.

5. BILE OBIECTIV SĂRITE DE PE MASĂ LA SPARGERE
-Dacă un jucător trimite în afara mesei o bilă-obiectiv la lovitura de spargere este
fault şi jucătorul care urmează are dreptul să:
-(1) accepte masa în poziţia rămasă
-(2) să beneficieze de bila în mână (free-ball) din spatele liniei de spargere.

6. BILA 8 INTRODUSĂ LA SPARGERE
-Dacă bila 8 este introdusă la spargere jucătorul care a executat spargerea poate
cere rearanjarea bilelor în triunghiul de spargere sau poate cere repunerea bilei 8 şi
continua să joace.

7. ALEGEREA GRUPULUI DE BILE
-Alegerea grupului de bile nu este determinată de lovitura de spargere chiar dacă
bilele introduse sunt din unul sau ambele grupuri de bile.
-Masa este întotdeauna deschisă după lovitura de spargere. Alegerea unui grup de
bile (pline sau jumătăți) se face numai când unul din jucători a introdus în mod legal
o bilă după lovitura de spargere.

8. LOVITURA LEGALĂ
-După lovitură, bila alba ori bila din grupul ales trebuie sa atingă manta pentru a fi o
lovitură legală. În caz contrar este FAULT.

9. LOVITURA DE SIGURANŢĂ
-Dacă jucătorul doreşte să joace o lovitură de siguranță, va trebui să declare acest
lucru adversarului înainte de executarea loviturii pentru introducerea bilei anterioare.
Orice biă introdusă la o lovitură de siguranță rămâne introdusă, iar celălalt jucător va
reveni pentru executarea loviturii.

10. SANCŢIUNI PENTRU FAULTURILE COMISE
-În cazul comiterii unui FAULT, adversarul celui care l-a comis primeşte bila în mână
(free-ball). Acesta poate plasa bila oriunde pe masă (excepție făcând lovitura de
după spargere).

11. LOVITURI COMBINATE
-Loviturile combinate sunt admise. Bila 8 nu poate fi lovită prima. Când se joacă la
bila 8, aceasta nu poate fi introdusă legal prin o lovitură combinată.

12. BILE INTRODUSE ILEGAL
-O bilă-obiectiv este considerată introdusă ilegal când a fost introdusă din aceeaşi
lovitură în care s-a comis un fault.
Bilele introduse ilegal rămân în buzunarele mesei. În acest caz, următoarea lovitură îi
va reveni adversarului.

13.BILE SĂRITE DE PE MASĂ
-Dacă orice bilă sare de pe masă, se consideră FAULT cu excepţia bilei 8, la care se
consideră joc pierdut.

14.INTRODUCEREA BILEI ALBE
-Introducerea bilei albe constituie FAULT și adversarul execută următoarea lovitură
având bila în mână (free-ball).

15.SITUAŢIILE DE PIERDERE A JOCULUI
Un jucător pierde jocul în una din următoarele situaţii:
a)Comite fault la introducerea bilei 8 (excepţie lovitura de spargere).
b)Introduce bila 8 din aceeaşi lovitură cu altă bilă.
c)Trimite bila 8 afară de pe masă în orice moment al jocului,cu excepţia loviturii de
spargere.
d)Introduce bila 8 în alt buzunar decăt cel anunţat.
e)Introduce bila 8 în orice moment al jocului când mai are minim o bilă de a sa pe
masă

Orice infracţiune trebuie constatată înainte de executarea unei noi lovituri!
FAIR-PLAY-UL este o condiție pentru acest concurs!

Se va juca în sistemul cel mai bun din 3 meciuri (primul
care ajunge la 2 victorii).
Din semifinale se va juca în sistemul cel mai bun din 5
meciuri (primul care ajunge la 3 victorii).
SUCCES!

