FISHER KLÍMA

EGYÉNI SNOOKER VERSENY
2018. ÁPRILIS 26-29
TERMINAL SNOOKER KLUB
TÁJÉKOZTATÓ
A verseny 40 játékos részvételével kerül megrendezésre
Összesen 24 versenyző érkezik a környező országokból: Romániából, Ukrajnából, Csehországból,
Szerbiából valamint egy-egy játékos az Egyesült Államokból illetve Svédországból.
16 versenyző vesz részt Magyarországról.
A verseny szabályai megegyeznek a WPBSA által rendezett versenyek szabályaival.
A versenyen szövetnadrág, hosszú ujjú ing, mellény, csokornyakkendő viselése kötelező. A nadrág
nem lehet farmer, nem lehetnek szegecsek rajta, a cipő nem lehet edzőcipő. A versenyigazgató
a nem megfelelő öltözet viselése miatt kizárhatja a versenyzőt a versenyen való részvételből.

A verseny első két napján körmérkőzés formában zajlanak a csoportmérkőzések. 10 db 4
fős csoport került kialakításra. A csoportokból az első helyen végzők valamint a két
legjobb második is a legjobb 16 között folytatják. A fennmaradó második helyezettek (8
versenyző) 32-es tábláról indulnak a kieséses szakaszban, amely a harmadik és
negyedik napon kerül lebonyolításra.
A csoporton belüli végeredmény a következők sorrendben történő figyelembe vételével
alakul ki:
• nyert mérkőzések száma
• frame különbség (a nyert és vesztett frame-ek különbsége)
• a nagyobb 20 + -os break,
• egymás elleni eredmény
• amennyiben 20+-os break és egymás elleni eredmény alapján sem dől el az első
két hely sorsa, akkor a kék golyóra kell „D”-ből lökni, amíg valaki nem hibázik.
Kezdő időpontok: 10.00; 12.30; 15.00; 17.30; 20.00. Nagy csúszás esetén további egy asztal
is bevonásra kerülhet. KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A MÉRKŐZÉSE KEZDŐ IDŐPONTJA ELŐTT
FÉL ÓRÁVAL LEGYEN A HELYSZINEN!

Gyakorlásra a mérkőzés előtt játékosonként 5-5 perc áll rendelkezésre!
A csoport mérkőzések során suprvisor lesz jelen, akihez segítségért lehet fordulni (főként a
„foul & a miss”szabály alkalmazása esetén) és, aki egyben felügyeli a rendet a teremben.

A csoportkör utáni eredmények alapján kialakuló rangsor szerint kerül kialakításra a
kieséses szakasz sorsolása a következők sorrendben történő figyelembe vételével:
• nyert mérkőzések száma
• frame különbség (a nyert és vesztett frame-ek különbsége)
•

A nyert frame-ek száma

• a nagyobb 20 + -os break. Ha ilyen nincs akkor sorsolással dől el a besorolás.
A KO mérkőzések a verseny 3 napján kezdődnek.
Kezdő időpontok:
KO 1. nap:11.00; 13.30; 16.00; 19.30
KO 2. nap: elődöntő 11.00 ; döntő: 15.30
A kieséses szakaszban játékvezetők segédkeznek verseny lebonyolításában.

A csoport mérkőzéseken és a kieséses szakaszban 3 nyert frame-ig, az elődöntőben és
a döntőben 4 nyert fame-ig tartanak a mérkőzések.
JÓ VERSENYZÉST MINDEN RÉSZTVEVŐNEK!

