LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTS SNŪKERĀ 2020
2020.gada 17.- 18.oktobrī

TURNĪRA NOLIKUMS
1. Sacensību norises vieta
Viesnīca “A1 HOTEL” - Rīga, Ģertrūdes iela 48A.
2. Sacensību norises kalendārs
17.10. (sestdiena)
- 10:00 – kvalifikācija (divmīnusu)
18.10. (svētdiena)
- 10:00 – izslēgšanas spēles (play-off) 15:00 – fināls
3. Turnīra formāts un komandas
Turnīrs ir atklāts un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem.
Komanda sastāv no diviem spēlētājiem. Pirms pieteikšanās spēlētājiem savstarpēji jāvienojas par komandas sastāvu un
nosaukumu.
3.1. Kvalifikācija:
Kvalifikācijas spēles notiek pēc divmīnusu sistēmas, ar ne mazāk kā 4 (četru) labāko komandu izsēšanu (lai noteiktu labāko
komandu, tiek ņemts vērā komandas dalībnieks ar augstāko aktuālā reitinga vietu). Komandas uzvarētāju noskaidro spēlē līdz
trim uzvarētiem freimiem (best of 5), izmantojot sekojošu freimu izspēles kārtību:
1)
2)
3)
4)

pirmais freims tiek spēlēts pēc “Scotch doubles” sistēmas (pāru spēlē), spēlē abu komandu abi spēlētāji vienlaicīgi un
katrs spēlētājs izdara pa vienam sitienam pēc kārtas, ievērojot spēlētāju secību katrā komandā, līdz freima beigām;
pēc pāra spēles notiek individuālā spēlē, kurā abi komandas dalībnieki individuāli spēlē pret citas komandas
dalībniekiem (2 freimi). Katra komanda izvēlas kurš spēlētājs pie kura galda spēlēs un paziņo par lēmumu tiesnesim;
Ja pēc individuālās spēlēs (2.apakšpunkts) rezultāts ir 3-0, tiek fiksēta komandas uzvara, kuras aktīvā ir 3 uzvarētie freimi.
Ja rezultāts ir 2-1, nākošais freims tiek spēlēts pēc “Scotch doubles” sistēmas (pāru spēlē);
ja pēc pāru spēlēs (3.apakšpunkts) rezultāts ir 3-1, tiek fiksēta komandas uzvara, kuras aktīvā ir 3 uzvarētie freimi. Ja
rezultāts ir 2-2, arī izšķirošais freims tiek spēlēts pēc “Scotch doubles” sistēmas (pāru spēlē);

Ja komanda kvalifikācijas raundā piedzīvo divus zaudējumus, tā no dalības turnīrā izstājas.
3.2. Fināla daļa:
Pēc kvalifikācijas spēļu rezultātiem tiek noteiktas turnīra fināla daļas komandas (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku/komandu
skaita un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis). Komandu vietas fināla daļā tiek noteiktas tā, lai komandas bez
zaudējumiem spēlētu ar komandu ar vienu zaudējumu. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.
Fināla daļas spēles notiek pēc olimpiskās sistēmas - ja komanda piedzīvo zaudējumu, tā no dalības turnīrā izstājas.
Spēles fināla daļā notiek saskaņā ar 3.1.punktā noteikto izspēles sistēmu. Spēles par trešo vietu nenotiek.
4. Noteikumi
Turnīra spēles notiek saskaņā ar WPBSA (Pasaules profesionālās biljarda un snooker asociācijas) apstiprinātajiem Snooker
spēles noteikumiem. Papildus noteikums pāru spēlē – ja komanda sajauc spēlētāju kārtību, tiek konstatēts standarta fols un
gājiens pāriet pretinieku komandai, risinot situāciju atbilstoši noteikumiem. Spēlētāju secība mainās pēc jebkuras kļūšanas par
aktīvo spēlētāju, t.sk. arī atteikšanās no sitiena. Katrā freimā tiek izlozēts sākuma sitiens un pēc katra freima sākuma komandas
izvēlas spēlētāju secību no jauna.
5. Apģērbs (dress-code)
Dalībniekiem jābūt ģērbtiem tumšās kurpēs (sporta apavi nav pieļaujami), tumšās biksēs ar siksnu (džinsi un sporta bikses nav
pieļaujami), vienkrāsainā kreklā vai polo kreklā ar garām vai īsām piedurknēm. Kreklam jābūt ievietotam biksēs. Spēlētāji, kas
nav ievērojuši ģērbšanas noteikumus netiek pielaisti.
6. Dalības maksa
Dalības maksa sastāda 50 EUR no komandas. Dalības maksa tiek samaksāta galvenajam tiesnesim pirms turnīra sākuma. Balvu
fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām un LRBF atbalsta summas, atskaitot ar turnīra rīkošanu saistītus
izdevumus.
* Uzmanību!!! Sacensību kalendārā ir iespējamas izmaiņas gadījumā, ja ar valdības lēmumiem tiks pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš vai noteikti citi ierobežojumi, kas neļauj
vai ierobežo sporta sacensību rīkošanu. Vienlaicīgi informējam, ka sacensību rīkošanas laikā LRBF nodrošinās visu LR valdības un Izglītības un zinātnes ministrijas neteikto
nosacījumu ievērošanu sacensību rīkošanas vietā, kā arī aicina visus sportistus, kas pieteiksies sacensībām, būt atbildīgiem un ievērot noteiktus piesardzības nosacījumus.

Reģistrācija turnīram elektroniski LRBF mājas lapā – www.lrbf.lv līdz 2020.g. 16.oktobrim, plkst.20:00)
Izlozes un čempionāta rezultāti tiks publicēti LRBF mājas lapā: www.lrbf.lv.
Sacensību galvenais tiesnesis Gatis Taube (tālr.: +371 29459687).
Turnīra organizātors: Biedrība “Latvijas Republikas Biljarda Federācija”, reģistrācijas nr.40008024740.
Turnīra rīkotājs: Biedrība “Latvijas Snooker Federācija”, reģistrācijas nr. 40008144466.

