XI RANKING DE SNOOKER

LASE ÉPOCA 2017-18

COMPETIÇÃO

Esta época LASE está aberta a jogadores de Espanha, Portugal y outros países próximos geograficamente.
O regulamento completo da competição encontra-se disponível para consulta na nossa página web. Seguidamente
avançamos com um resumo do mesmo com os aspectos mais importantes.

REGULAMENTO

Regras oficiais da World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA).
Em todas as fases da liga e torneios aplica-se a regra do 'FOUL & a MISS', limitando o 'Miss' ao máximo de 4
repetições ('replaces'). Esta limitação nao será aplicada nem nos Play-offs nem Final.

INSCRIÇÃO

Seniores: 60 €

PRAZO DE
INSCRIÇÃO

25 de Agosto 2017 para jugadores.
27 de Agosto 2017 para Clubes. Podem-se inscrever jogadores e clubes até 30/11/2017.

JOGADORES

Mínimo 7 jogadores.
Com 16 jugadores, 2 grupos, com ranking único, impares Gr A e pares Gr B. Cada grupo fará a sua própria competição
de liga excluindo torneios que serão com ambos grupos.

FASES

2.1.1. Liga Regular.
2.1.2. Torneios Locais (outono e inverno) Outono por Ranking de inicio, Inverno Ranking a 1/1/18.
2.1.3. Torneios Zonais (inverno e primavera) Inverno Ranking 1/12/17, Primavera Ranking a 1/03/18.
2.1.4. Play-off Zonal
2.1.5. Final
A soma de pontos da Liga e Torneios, determinam la classificação para Play-off.

LIGA REGULAR

7 rondas, de Setembro a Março (melhor de 5 frames) no clube em que se está inscrito.
Cada clube tem um ranking de inicio (mais do que 16 jogadores, dois grupos, A ímpares, B pares). Após cada jornada os
jogadores são re-ordenados de acordo com os seus resultados em cada jornada (ranking local/clube).
Os cruzamentos para a primeira jornada serão: 1-2 3-4 5-6 do local ou grupo e assim sucessivamente.
Nas jornadas seguintes aplica-se o mesmo sistemas saltando os jogadores que já tenham jogado entre si.
No caso de número ímpar de jogadores, o último descansa obtendo os pontos como vencedor 3-0 (um descanso por
jogador).
Possibilidade de inscrever jogadores até fim de Novembro. Começarão com 0 (zero pontos)
Todos os jogos são arbitrados pelos próprios jogadores.

TORNEIOS KO

2 por clube, local inscrito ou grupos A e B. Um clube apenas jugará os torneios locais ou zonais dependendo da sua
localização geográfica.
LOCAIS:
OUTONO - de 18 Setembro de 2017 a 17 de Dezembro de 2017; INVERNO - de 1 de Janeiro de 2018 a 25 de
Março de 2018.
ZONAIS:
INVERNO - de 1 Dezembero de 2017 a 17 de Dezembro de 2017; PRIMAVERA - de 1 de Março de 2018 a 25
de Março de 2018.
Com cabeças de série segundo o ranking de inicio no de outono e ranking a 1/1/18 no de inverno, para os torneios
locais.
Com cabeças de série segundo o ranking a 1/12/17 no de inverno e ranking a 1/3/18 no de primavera, para os torneios
zonais.
Até 15 jogadores 4 cabeças série (se têm ranking 2016-2017), o resto por sorteio. Inverno RK.
Mais de 15 jogadores 8 cabeças série (se têm ranking 2016-2017), o resto por sorteio. Inverno RK.
KO directo ao melhor de 3 frames, Final ao melhor de 5 frames.
Nos Torneios, os jogadores que pasem a sua primeira ronda por "BYE" e percam na seguinte obtêm a totalidade dos
pontos que correspondem à ronda na qual são eliminados.
Troféu para o vencedor de cada Torneio a cargo da LASE. Em torneios Zonais o finalista também recebe troféu.

ZONAS

4 Zonas provisórias. (Possibilidade de sub-zonas com 2 mesas)
"A" VALENCIA.
"B" MADRID.
"C" SARAGOÇA.
"D" BARCELONA.
Classificam-se 16 jogadores de cada zona para os Play-Offs.

Senhoras: 30 €

Sub 18*: 30 €

*até 31/08/2017

PLAY-OFF

Nas zonas A, B, C e D, joga-se em clubes de preferencia com 4 mesas, sábado 21 de Abril 2018 e com 2 mesas,
também no domingo 22 de Abril 2018 ou 2 sub-zonas apenas no sábado cada uma com 2 grupos RR.
4 grupos Round Robin de 4 jogadores, todos os jogos ao melhor de 5 frames.
Cada RR joga-se na mesma mesa, 2 jogadores jogam e os outros dois fazem turnos para arbitrar.
Classificam-se 1os e 2os de cada RR para jugar por KO a passagem à Final ao melhor de 5 frames.
Em caso de empate (pontos de match + diferença de frames) nos grupos RR entre jogadores, decide-se por ordem de
break, se persiste o empate classifica-se o melhor cabeça de série do grupo RR.

FINAL

16 jogadores.
Uma sede com 4 mesas. LASE deliberará sobre outras propostas com menos mesas.
Sábado 12 de Maio 2018, 4 grupos Round Robin de 4 jogadores, todas os jogos ao melhor de 5 frames.
Classificam-se para os cuartos de final, os 2 primeiros de cada grupo RR.
Em caso de empate entre jogadores aplica-se o mesmo sistema que nos grupos RR dos Play-offs.
Domingo 13 de Maio 2018 09h00 Quartos de Final (sorteio no sábado) 1os vs 2os por KO ao melhor de 5 frames.
Domingo 18 de junho 2017 14h00 Semi-finais (sorteio no sábado), KO ao melhor de 7 frames.
Domingo 18 de junho 2017 17h00 Final por KO ao melhor de 9 frames.
Para esta época os prémios provisórios serão:

PRÉMIOS

Campeão
1200 € + Troféu gravado (propriedade de LASE)
Sub-campeão 700 € + Troféu
3º e 4º
400 € + Medalha
5º ao 8º
300 € + Medalha
9º ao 16º
200 € + Medalha
"BREAK" mais alto (Play-off + Final)

100 €

Nota: as percentagens de prémios são calculadas pela LASE de acordo com o orçamento total para a época actual e
tendo em conta o número total de sócios e jugadores inscritos.

Pontos Liga Regular = 10 por vitória
Pontos Torneios
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FINALISTA

CAMPEÃO

Torneios Locais
7-8 jogadores

3
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3
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Torneios Zonais
17-32 jogadores
33-64 jogadores
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Desempates Liga Regular e Torneios
Os critérios de desempate com igual número de pontos (diferença de frames, ranking inicio e local, etc) estão detalhados
no regulamento completo LASE 2017-2018.

Play-off e Final
Ordem Round Robin

A

B

1
16
8
9

1
2
3
4

4
13
5
12

1

2
15
7
10

1

2
3
4

Pontos clas. RR Play-off

4os
3os
2os

Horários Round Robin

100
125
150

Pontos clas. RR Final

4os
3os
2os

200
300
400

09h00'

2 vs 3

11h00'

1 vs 4

13h00'

4 vs 2

15h00'

3 vs 1

17h00'

4 vs 3

19h00'

2 vs 1

Horários recomendados,
é obrigatório adiantar jogos e horário
se termina o jogo anterior

C

D

3
14
6
11

2
3
4

Pontos Semis e Final

3º e 4º
2º
1º

1
2
3
4

500
600
700

PLAY-OFF
Horário KO ao melhor de 5 frames.
de 20h00 a 21h00

1º vs 2º

Subzona "a"
ou 2 dias

1º RR "A" vs 2º RR "B"

Subzona "b"
ou 2 dias

1º RR "C" vs 2º RR "D"

1º RR "B" vs 2º RR "A"
1º RR "D" vs 2º RR "C"

Clube com 4 mesas 1º vs 2º sorteio condicionado de grupos

Desempates Round Robin em Play-off para 2º, 3º e 4º e Final 3º e 4º
Os critérios de desempate com igual número de pontos (diferença de frames, ranking inicio e local, etc) estão
detalhados no regulamento completo LASE 2017-2018.
Reservas para os Play-off e Final
Play-off:
1. Os jogadores confirmados da Lista de entrada definitiva da zona, por ordem e disponibilidade, ocupariam a
posição do "substituído" e não se reorganizariam os grupos.
2. Os jogadores confirmados de outras zonas por ordem de ranking a 1 de Abril de 2018 ocupariam a posição
do "substituído" e não se reorganizariam os grupos.
3. Qualquer jogador LASE, não classificado e que esteja no local de realização do evento. (Reserva de
presença) Se está mais de um por ordem de ranking a 1 de Abril de 2018.
Final:
1. Jogador perdedor do KO do Play-Off do "substituído".
2. Melhor classificado dos outros 3 perdedores dos KO da sua zona.
3. Melhor classificado zonal entre terceiros e quartos.
4. Qualquer jogador LASE, não classificado e que esteja no local do evento (Reserva de presença)
Em ambos os casos se o jogador reserva se determina no mesmo dia da competição, estará isento da obrigação
de indumentária.
LASE reserva-se o direito a mudar ou re-ajustar datas, zonas e sedes assim como o sistema de
competição em função da quantidade de clubes e jogadores a partir do fecho de inscrição.
Para qualquer dúvida: info@lasesnooker.com

