REGULAMENT
Campionat local de Snooker pentru amatori CLUJ
“Snooker Club Cluj”

Art 1. Organizator:
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii
pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform
legislatiei aplicabile in Romania.
Art 2. Locul de desfasurare a concursului:
Campionatul Local de Snooker Editia 2018 se va disputa la “Snooker Club Cluj” pe Calea Baciului
nr 1-3.
Art 3. Data şi durata concursului:
Campionatul Local de Snooker Editia 2018 se va desfasura pe parcursul anului 2018 in scopul
promovarii sportului numit Snooker. Organizatorul isi revendica dreptul de a modifica orele de
incepere si de terminare a meciurilor, dar nu inainte de a anunta publicul si concurentii cu cel putin
24 de ore inainte de startul competiei.
Campionatul incepe cu prima etapa, in data de 11 aprilie, şi se va încheia în luna decembrie, cu
etapa finala, la o data care se va comunica ulterior pe site-ul snookerclubcluj.ro si la “Snooker
Club Cluj”.
Art 4. Tragerea la sorti:
Tragerea la sorti pentru prima etapa are loc miercuri, 11 aprilie, la ora 18:00. Tragerile la sorti
pentru etapele urmatoare se vor desfasura in fiecare marti, inaintea fiecarei etape, la ora 18:00.
Art 5.Taxa de participare:
Taxa de participare va fi in valoare de 250 RON/campionat si se va achita la inscrierea
concurentului in campionat, iar taxa de 40 Ron/etapa se va achita in zilele de marti inaintea fiecarei
etape in care concurentul doreste sa se inscrie.

Art 6. Premii:







Locul 1 - 2000 RON + Abonament Gold + cupa & diploma
Locul 2 - 1000 RON + Abonament Silver + cupa & diploma
Locul 3 - 500 RON +Abonament Bronze + cupa & diploma
Locul 4 - 500 RON + cupa & diploma
Locul 5 - 250 RON + cupa & diploma
Locul 6 – Abonament Bronze



Cel mai mare break (50+) – 750 RON + trofeu & diploma

Numarul premiantilor se face in felul urmator: 1-16 jucatori – premiati primii 4 clasati; 17-24
jucatori – premiati primii 6; 25-32 jucatori – premiati primii 7 clasati.
Veniturile sub forma de premii vor fi supuse prevederilor fiscale in vigoare la data platii acestora.
Art 7. Punctaj:










Locul 5 in grupa – 20 de puncte
Locul 4 in grupa – 40 de puncte
Locul 3 in grupa – 70 de puncte
Locul 2 in grupa (care nu se califica) – 90 de puncte
Optimi – 90 de puncte
Sfertfinalist – 110 puncte
Semifinalist – 160 puncte
Finalist – 220 puncte
Castigator – 300 puncte

Art 8. Structura:
Prima etapa, avand in vedere ca este un campionat nou, nu va avea capi de serie. Jucatorii in grupe
vor fi extrasi aleatoriu. Dupa finalizarea primei etape, in etapa a-2a numai dacă vor fi prezenti 20
de jucatori, primii 8 clasati vor deveni capi de serie si locurile 1-4 vor fi puse in ordine pe tablou,
iar locurile 5-8 vor fi trase la sorti. Daca nu se prezinta minimum 20 de jucatori la etapa a 2-a,
atunci toti jucatorii vor fi nevoiti sa joace grupe, dar de asemenea vor exista capi de serie (urne
valorice) ex. Locurile 1-4 urna 1, locurile 5-8 urna 2 etc.. Dupa finalizarea grupelor, locurile 1 din
grupe vor intalni un loc 5-8 si locurile 2 vor intalni un loc 1-4. Daca toti participantii joaca grupe
atunci in fazele eliminatorii, locul 1 dintr-o grupa joaca cu un alt loc 2 din alta grupa. OBS: ex: A1
cu A2 nu se pot intalni numai in finala.
* daca 2 meciuri se disputa deodata, jucatorul clasat mai sus va avea prioritate la alegerea mesei
de joc.

Art 9. Desemnarea castigatorilor
Desemnarea castigatorilor se face dupa ultima finala, care se va juca primul la 5, in luna decembrie
2018 (vom anunta data exacta in decursul anului) atunci cand va avea loc festivitatea de premiere.
Castigatorii vor primi premiile in lei de la organizatorul competitiei.
Art 10. Imbracamintea:
Tinuta este obligatorie pentru toti participantii si consta in:
-camasa cu maneca lunga (orice culoare)
-pantalon de stofa de culoare inchisa
-pantofi negri, gri sau maro
-vesta si papion sau cravata
Se accepta adeverinta de la medic cum ca jucatorul nu poate purta papion sau pantaloni stramti.
(ex. Operatie la picior)
Art. 11 Penalizarea comportamentului nesportiv
Comportament nesportiv inseamna orice comportament intentionat ce dezonoreaza sportul in sine
ori intrerupe sau schimba cursul jocului pana la momentul in care nu mai poate fi jucat in mod
echitabil. Regulile si regulamentele dau arbitrilor si oficialilor imputerniciri considerabile pentru
a penaliza comportamentul nesportiv. Participantii trebuie sa afiseze un comportament sportiv pe
toata durata competiei, la masa de joc sau in toata zona locatiei de concurs.
Oficialii pot penaliza un sportiv cu avertisment, joc pierdut, meci pierdut, pana la excluderea din
concurs cu pierderea oricarui premiu pentru comportament nesportiv, indiferent daca s-a produs
la masa de joc sau in zona locatiei de concurs, pe tot parcursul competiei. Orice jucator care nu
disputa toate meciurile din grupa sau nu se prezinta la orice alt meci fara a avea un motiv bine
intemeiat sau fara sa anunte organizatorii va fi penalizat cu 40 de puncte. Este interzisa plasarea
cretei pe masa, exceptie facand loviturile in care jucatorul este incomodat de aceasta.
Art. 12 Intarzieri:
Participantii trebuie sa se afle in locatia concursului si gata sa joace meciul repartizat cu 30 de
minute inainte de ora desemnata. Nici un sportiv nu poate parasi zona de concurs fara acordul
oficialilor. Daca un jucator intarzie la meciul sau va avea 15 minute de la anuntarea meciului (nu
mai devreme de 10 min de ora anuntata) sa se prezinte la masa gata de joc sau va pierde meciul.

Art. 13 Ramanere in scaun
Jucatorul care nu se afla la masa de joc trebuie sa ramana in scaunul desemnat atunci cand
oponentul sau se afla la masa. El trebuie sa pastreze linistea si sa nu incerce sa influenteze prin
comportamentul sau evolutia adversarului. Daca un jucator are nevoie sa paraseasca zona de joc
in timpul meciului, trebuie sa ceara si sa primeasca permisiunea organizatorului. Daca un jucator
paraseste aria de joc fara permisiunea organizatorului, va fi tratat ca un comportament nesportiv.
Art. 14 Alte reguli de comportament:
Fumatul si consumul de bauturi alcoolice sunt strict interzise in timpul meciurilor.
Este strict interzisa folosirea telefonului mobil in timpul meciului.
Atunci cand nu joaca si se situeaza in zona de asteptare, participantii trebuie sa afiseze un
comportament decent, care sa nu influenteze meciurile aflate in desfasurare.
Se va juca cu 3 faulturi si ratare.
Art. 14 Înscrieri
Inscrierile pentru prima etapa incep sambata, 24 martie si se incheie miercuri, 11 aprilie, la ora
17:00, chiar in ziua debutului competitiei. Inscrierile pentru etapele urmatoare se fac pana in zilele
de marti, ora 18:00, de dinaintea fiecarei etape.
Inscrierile se fac la Snooker Club Cluj (Calea Baciului 1-3), zilnic, intre orele 14 si 22. Concurentul
va fi considerat inscris dupa ce va achita taxa de participare mentionata la Art.5.
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