GHIDUL JUCATORULUI
Romanian Corporate Sports – Biliard
Inregistrarea in vederea inceperii meciului
Prezenta in zona de inregistrare a jucatorilor convocati pentru intalnire este
obligatorie cu cel putin un sfert de ora inaintea startului jocului.

Incalzirea
Timpul alocat perioadei de incalzire inainte de fiecare meci este de trei minute.

Obiectul jocului
Bila 8 este un joc cu lovituri anuntate, la care se folosesc o bila-tinta (bila alba) si 15
bile-obiectiv, numerotate de la 1 la 15. Un jucator trebuie sa introduca in buzunarele mesei
grupul de bile 1-7 (plinele), iar celalalt jucator grupul de bile 9-15 (jumatatile). Cel care
introduce primul toate bilele din grupul cu care joaca, iar apoi introduce bila 8, printr-o
lovitura legala, castiga jocul.

Arbitrajul
Jucatorii se vor arbitra singuri, eventualele neintelegeri urmand a fi rezolvate pe cale
amiabila.

Asezarea pentru spargere
Bilele sunt asezate intr-un triunghi, cu bila 8 in mijloc si
celelalte bile asezate alternativ, pline cu jumatati, in orice ordine,
cu conditia ca la baza triunghiului, intr-unul din colturi, sa se afle
o plina si in celalalt o jumatate.

Spargerea alternativa
Jucatorul care sparge este stabilit prin tragere la sorti. In timpul unei partide dintr-o
competitie, jucatorii vor sparge bilele alternativ.

Lovitura legala de spargere
Pentru ca o lovitura de spargere sa fie considerata legala, cel care o executa din
spatele liniei de spargere trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
 Sa introduca una sau mai multe bile-obiectiv;


Sa trimita in manta cel putin patru bile-obiectiv.



Daca niciuna dintre conditii nu e indeplinita, este fault, celalalt jucator avand
urmatoarele optiuni:
o accepta masa in pozitia existenta;

o cere rearanjarea bilelor in triunghi si, la alegerea sa, executa el lovitura de
spargere sau ii permite adversarului s-o reexecute.

Continuarea dupa spargere
Dupa lovitura de spargere sunt posibile urmatoarele cazuri:
 toate bilele introduse raman introduse (cu exceptia bilei 8);


se considera fault;



masa este deschisa.

In cazul unui fault la lovitura de spargere, cel care urmeaza are bila alba in mana, in spatele
liniei de spargere, din aceasta pozitie neputand lovi nicio bila-obiectiv din spatele liniei de
spargere.

Bile obiectiv sarite de pe masa la spargere
Daca un jucator trimite in afara mesei o bila-obiectiv la lovitura de spargere, aceasta
ramane in afara jocului (cu exceptia bilei 8 care se repozitioneaza). Acest caz este fault,
jucatorul care urmeaza avand urmatoarele optiuni:
 sa accepte masa in pozitia ramasa;


sa beneficieze de bila in mana (free-ball) din spatele liniei de spargere.

Bila 8 introdusa la spargere
Daca bila 8 este introdusa la spargere, jucatorul care a executat spargerea poate cere
rearanjarea bilelor in triunghiul de spargere sau poate cere repunerea bilei 8 si continuarea
jocului.
Daca bila 8 este introdusa la spargere impreuna cu bila alba, oponentul are
posibilitatea sa sparga din nou sau, sa repozitioneze bila 8 si sa continue cu bila alba in mana
din spatele liniei de spargere.

Deschiderea mesei
Se considera ca masa este deschisa atunci cand alegerea bilelor (pline sau jumatati)
nu a fost inca hotarata. Cat timp masa este deschisa, este legal sa lovesti o plina care sa
introduca o jumatate (sau invers). Masa este intotdeauna deschisa imediat dupa lovitura de
spargere. Cand masa e deschisa, este legal sa lovesti orice bila, prima in incercarea de a
introduce bila anuntata in buzunarul anuntat. Daca in momentul cand masa este deschisa
bila 8 este lovita prima, bilele introduse raman introduse si jocul este continuat de celalalt
jucator, masa fiind in continuare deschisa. Pe o masa deschisa toate bilele introduse ilegal
raman introduse.

Alegerea grupului de bile
Alegerea grupului de bile nu este determinata de lovitura de spargere, chiar daca
bilele introduse sunt din unul sau din ambele grupuri de bile. Masa este intotdeauna
deschisa dupa lovitura de spargere. Alegerea unui grup de bile (pline sau jumatati) se face
numai cand unul dintre jucatori a introdus in mod legal bila anuntata dupa lovitura de
spargere.

Anuntarea loviturii
Inaintea fiecarei lovituri, cel care
urmeaza s-o execute nominalizeaza o
bila si un buzunar in care
intentioneaza sa o introduca. Bilele
evidente nu se anunta. Este dreptul
adversarului sa ceara lamuriri inaintea
loviturii privind destinatia acesteia,
atunci cand nu i se pare evidenta.
Bilele intrate din caramboluri sau
lovituri combinate nu se considera
evidente. La anuntarea loviturii, vor fi
nominalizate numai bila si buzunarul, nefiind niciodata necesar sa se precizeze eventualele
combinatii, atingeri, mante, caramboluri sau ricoseuri care vor conduce la introducerea bilei.
Lovitura de spargere nu este una anuntata. Orice jucator care a executat o lovitura legala de
spargere va continua sa joace si lovitura urmatoare daca la spargere a introdus una sau mai
multe bile-obiectiv.

Lovitura legala
La toate loviturile (exceptand spargerea si situatia cand masa este deschisa), jucatorul
trebuie sa loveasca mai intai o bila din grupul lui si apoi sa introduca bila anuntata intr-un
buzunar anuntat sau, daca bila nu a fost introdusa, sa faca in asa fel incat bila alba sau
oricare alta bila sa atinga manta.
Unui jucator ii este permis sa loveasca bila-obiectiv trimitand in prealabil bila alba in
manta, dupa care va trebui ca sa introduca o bila-obiectiv sau sa faca in asa fel incat bila alba
sau oricare alta bila sa atinga manta. Daca niciuna dintre aceste cerinte nu este indeplinita,
este fault.

Lovitura de siguranta
Din ratiuni tactice, un jucator poate alege sa introduca o bila evidenta, apoi sa
renunte la dreptul de a juca in continuare mana respectiva, declarand, in prealabil,
SIGURANTA (SAFE). Daca doreste sa joace o lovitura de siguranta, el va trebui sa-i spuna asta
adversarului, inainte de executarea loviturii pentru introducerea bilei anterioare. Daca nu
procedeaza asa, este obligat sa continue sa joace mana respectiva. Orice bila introdusa la o
lovitura de siguranta ramane introdusa.

Desfasurarea jocului
Un jucator continua sa loveasca bilele cat timp reuseste sa introduca legal o bila din
grupul sau ori pana comite un fault. Dupa ce si-a terminat toate bilele, trebuie sa introduca
bila 8.

Sanctiuni pentru faulturile comise
In cazul comiterii unui fault, adversarul celui care l-a comis primeste bila in mana
(free-ball). Acesta poate plasa bila oriunde pe masa (cu exceptia loviturii de dupa spargere).

Lovituri combinate
Loviturile combinate sunt admise. Bila 8 nu poate fi lovita prima. Cand se joaca la bila
8, aceasta nu poate fi introdusa legal printr-o lovitura combinata.
Bile introduse ilegal
O bila-obiectiv este considerata introdusa ilegal cand:
 a fost introdusa din aceeasi lovitura in care s-a comis un fault;
 bila anuntata nu a fost introdusa in buzunarul anuntat.
Bilele introduse ilegal raman in buzunarele mesei.
Bile sarite de pe masa
Daca o bila sare de pe masa dupa lovitura de spargere, se considera fault, cu exceptia
bilei 8, la care se considera joc pierdut.

Introducerea bilei albe
Introducerea bilei albe constituie fault, si adversarul executa lovitura urmatoare
avand bila in mana (free-ball).

Situatiile de pierdere a jocului
Un jucator pierde jocul in urmatoarele situatii:
 Comite fault la introducerea bilei 8 (cu exceptia loviturii de spargere);


Introduce bila 8 din aceeasi lovitura cu alta bila;



Trimite bila 8 afara de pe masa, in orice moment al jocului, cu exceptia loviturii de
spargere;



Introduce bila 8 in alt buzunar decat cel anuntat;



Introduce bila 8 in orice moment al jocului in care mai are minimum o bila de-a sa pe
masa (cand bila 8 nu este bila sa obiectiv).

Orice infractiune trebuie constatata inainte de executarea unei noi lovituri, in oricare alte
cazuri fiind prescrisa.

Joc in impas
Daca dupa trei randuri consecutive la masa ale fiecarui jucator (sase randuri, in total)
ambele parti sunt de acord ca incercarea de a introduce sau misca o bila-obiectiv va duce la
pierderea meciului, bilele vor fi rearanjate pentru spargere si cel care a spart va reincepe
jocul. Regula jocului in impas poate fi aplicata numai cand pe masa au ramas maximum doua
bile-obiectiv, plus bila 8.

Publicitatea
Organizatorii isi rezerva dreptul de a proteja interesele sponsorilor sai pe perioada de
desfasurare a competitiei.

