I RANKING EQUIPAS

LASE ÉPOCA 2017-18

COMPETIÇÃO

Como novidade esta época a LASE lança uma nova competição de equipas que tentará dar uma nova motivação aos
jogadores de Snooker tanto em Espanha, Portugal e outros países próximos geograficamente.
Mais informação sobre o formato da competição pode ser consultado no regulamento geral da época 2017-18 (secção
3). Em seguida detalhamos os aspectos mais importantes desta competição.

REGULAMENTO

Regras oficiais da World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA).
Em todas as fases aplica-se a regra do 'FOUL & a MISS'.

INSCRIÇÃO

Equipa: 50 €

PRAZO DE
INSCRIÇÃO

24 de Setembro 2017.
Podem-se inscrever equipas até dia 31/12/2017, com a obrigação de adiantar um 50% do total de jogos até ao final
de Janeiro de 2018.

EQUIPAS

2 jogadores.
Nome da equipa, jogador A (capitão) e jogador B têm de se decidir no momento de inscrição de uma equipa.
Uma equipa não pode contar com 2 jogadores da metade superior do ranking de início LASE 2017-18 (top 81). Qualquer
equipa com um jogador sem ranking estará sujeito à aceitação por parte da junta directiva, que decidirá sobre o nível
da equipa.

Senhoras: 0 €

Sub 18*: 0 €

*até 31/08/2017

3.1.2. Liga Regular (por zonas, número por determinar)
3.1.3. Fase Final
FASES

Classificam-se equipas de cada uma das zonas dependendo do número de equipas por zona e número total de equipas
da liga. Mínimo de 5 equipas por zona/club/local para participar.

LIGA REGULAR

Todos contra todos, de setembro a fevereiro, jogos de 5 frames, A1-A2, B1-B2, turnos alternos , A1-B2 e A2-B1.
Obrigatório jogar todos os frames. Jogos em ‘casa’ e ‘fora’.
Não há ordem por jornada. Cada jogo pode ser marcado para jogar de acordo com a disponibilidade de cada equipa
dentro do prazo estabelecido para terminar a liga regular.
Mínimo de 16 equipas para que se realize a competição.
Ranking zonal/club/local.
Todos os jogos são arbitrados pelos próprios jogadores.

ZONAS

Mínimo de 5 equipas por Zona/Região.
Equipas que se localizem a uma distancia de menos de 200km serão colocadas na mesma zona.
Classificam 16 equipas para a fase final. Com menos de 20 equipas classificam 8 equipas.
Classificarão equipas de cada uma das zonas dependendo do número de equipas por zona e número total de equipas na
liga.

FINAL

16 equipas e 8 cabeças de série. 8 equipas e 4 cabeças de série se o número total de equipas é inferior a 20.
Uma sede com 2 ou 4 mesas.
Com 8 equipas na fase final apenas se jogará no domingo apartir dos quartos de final.
Sábado 17 de Março 2018, Oitavos: 10h00 e 12h00 – primera parte do quadro. KO ao melhor de 5 frames.
14h00 e 16h00 - segunda parte do quadro. KO ao melhor de 5 frames.
Domingo 18 de Março 2018, Quartos de final: 09h00 e 11h00 – KO ao melhor de 5 frames.
Semi-finais: 14h00 - KO ao melhor de 7 frames.
Final: 17h00 - KO ao melhor de 7 frames.
Para esta primeira época os prémios serão distribuídos em conceito de bolsa desportiva. As equipas poderão escolher o
torneio de Snooker no qual desejam participar.

PRÉMIOS

Equipa Campeã – 40% + troféu
Equipa Sub-campeã – 20% + troféu
3º e 4º Equipas – 10%
Medalhas para todos os finalistas.

Desempates Liga Regular
Os critérios de desempate com o mesmo número de pontos estão descritos na secção 3.1.4 de regulamento geral.

Fase Final
nº Jogo
1

Ordem Quadro Ko

Pontos

1

Clas. Liga regular
…

-5

2os

195

1os

200

9

2

Horários

8
13

3

12h00' - Partido 3 e 4
14h00' - Partido 5 e 6
16h00' - Partido 7 e 8

Oitavos e Quartos

4

Final

9º - 16º

300

5º - 8º

400

15
5

10h00' - Partido 1 e 2

6
10

4

Oitavos
S
á
b
a
d
o

3

Semis e Final
11

6

5

7

7

3º e 4º
2º

500
600

1º

700

14

(se se aplica) Quartos - Semis - Final
D
o
m
i
n
g
o

09h00' - Partido 9 e 10
11h00' - Partido 11 e 12
14h00' - Partido 13 e 14
17h00' - Partido 15
Horários recomendados,
é obrigatório adiantar jogos e horário
se termina o jogo anterior.

12

8

2
Distribuição de jogadores no quadro
Com 16 equipas do 9-16 sorteados no quadro, com 8 jogadores do 5-8 sorteados no quadro.
Reservas para a Fase Final
1. As equipas confirmadas da Lista de entradas definitivas, por ordem e disponibilidade, ocupariam a posição do
equipo "substituído" e não se reorganizaria o quadro.
2. Qualquer equipa não classificada e que esteja no local do evento. (Reserva de presença) Se se trata de mais
de uma equipa utiliza-se o ranking a 1 de Março de 2018 para desempatar.

Se o reserva se tem de decidir no mesmo dia da competição, estará isento da obrigação de indumentária.
LASE reseva-se o direito de mudar ou re-ajustar as datas, zonas e sedes assim como o sistema de
competição em função da quantidade de clubes e equipas a partir do fecho da inscrição.
Para qualquer dúvida: info@lasesnooker.com

