X RANKING DE SNOOKER LASE 2016-2017
COMPETIÇÃO
REGULAMENTO

- Esta temporada LASE, acolhe jogadores de ESPANHA, GIBRALTAR, PORTUGAL e outros países.
- Se juntará o Regulamento detalhado da Competição. Seguidamente avançamos um resumo do
mesmo, com os aspectos básicos.
- Se juntará Regulamento de jogo.
- Em todas as fases da competição se aplicará a regra "FOUL & MISS".

INSCRIÇÃO JOGADOR

Senior: 60€ | Senhoras: 30€ | Sub-18*: 30€ *até 15/10/2016

PRAZO DE INSCRIÇÃO

15 de Outubro de 2016 para os jogadores.
16 de Outubro de 2016 para os Clubes. Imprescindível ingresar o total de jogadores

JOGADORES POR CLUBE

Mínimo 7 jogadores.

NOME DAS FASES

LIGA REGULAR

TORNEIOS LOCAIS

ZONAS

2.1.1. Liga Regular
2.1.2. Torneios Locais (Outono e Inverno)
2.1.3. Play-off Zonal
2.1.4. Final
A soma de pontos da Liga e Torneios, determinam a clasificação para o Play-off.
- 7 Rondas (melhor de 5 frames) no clube/local em que se está inscrito.
- Se establecerá um ranking de inicio para cada clube/local e depois de cada ronda se reordenarão os
jogadores segundo os resultados em cada ronda (ranking clube).
- Os cruzamentos para a primeira ronda serão: 1-2 3-4 5-6 e assim sucessivamente.
- Nas seguintes rondas será o mesmo saltando o jogador com o qual se tenha jogado.
- Nos casos de número ímpar de jogadores, o último descansa obtendo os pontos como
vencedor 3-0 (apenas se descansa uma vez).
- Possibilidade de inscrever jogadores até finais de Dezembro.
- Os jogadores arbitram os seus próprios jogos.
- 2 por clube/local inscrito (Outono e Inverno).
- OUTONO - de 15 de Outubro a 15 de Janeiro; INVERNO - de 1 de Fevereiro a 23 de Abril.
- Com cabeças de série segundo ranking de inicio.
- Até 16 jogadores 4 cabeças de série, o resto por sorteio.
- Mais de 16 jogadores 8 cabeças de série, o resto por sorteio.
- KO directo ao melhor de 3 frames, Final ao melhor de 5 frames.
- Nos Torneios, os jogadores que pasem a sua primera ronda por BYE e percam na seguinte ronda obtêm a totalidade dos
pontos que correspondem à ronda na que são eliminados.
- Troféu para o vencedor de cada Torneio.
- 4 Zonas.
- Classificam-se 16 jogadores de cada zona para Play-Off.

PLAY-OFF

Em cada zona, se jogará em clubes/locais com 4 mesas no sábado 20 de Maio de 2016 e também dia 21 de Maio nos casos em
que apenas existem 2 mesas.
4 grupos Round Robin * de 4 jogadores, todos os jogos ao melhor de 3 frames.
Cada RR se jugará na mesma mesa, 2 jogadores jogam e os outros 2 fazem turno para arbitrar.
Classifica-se o primeiro e o segundo de cada RR para jugar por KO o passe para a Final ao melhor de 5 frames.
- Em caso de empate (pontos de match + diferença de frames) nos RR entre jogadores, decide-se o desempate por ordem de
break. Se persiste o empate classifica-se o melhor cabeça de série do grupo RR.
- Em caso de empate para o primeiro lugar dos RR entre 3 jogadores, estes jogam entre eles a um jogo
ao melhor de 1 frame. Se persiste o empate classifica-se o melhor cabeça de série do grupo RR.

FINAL

- 16 jogadores.
- Apenas 1 sede com 4 mesas.
- Sábado 17 Junho de 2017, 4 grupos Round Robin de 4 jogadores, todos os jogos ao melhor de 3 frames.
- Classifica-se para os quartos de final os 2 primeiros de cada RR.
- Em caso de empate entre jogadores aplica-se o mesmo sistema que nos RR do Play-off.
- Domingo 18 de Junho 2017 9h00 Quartos de final - sorteio condicionado 1ºs vs 2ºs por KO melhor de 5 frames.
- Domingo 18 de Junho 2017 12h00 Semi-Final por KO ao melhor de 7 frames.
- Domingo 18 de Junho 2017 16h00 Final por KO ao melhor de 9 frames.
- Prémios económicos por determinar. Serão proporcionais aos autorgados por LASE na temporada 2014-15.
- Na temporada 2014-15 (190 jogadores):

PRÉMIOS

Campeão 1400 € + Troféu
Sub-campeão 900 € + Troféu
3º e 4º 550 € + Placa
5º ao 8º 300 € + Placa
"BREAK" mais alto (Play-off + Final) 100 €

