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Reforma sustava natjecanja HSL-a: od 2010.godine - A i B liga

REFORMA SUSTAVA NATJECANJA HSL-a
Prijedlog voditelja snooker sekcije HBS-a o reformaciji sustava natjecanja HSL-a,
dobio je od Predsjednika, glavnog tajnika te Izvršnog odbora bezrezervnu podršku i
suglasnost te će se u 2010. HSL održati sukladno tom prijedlogu.
Nakon detaljne analize sadašnjeg sustava natjecanja HSL-a, niza obavljnih razgovora,
prikupljenih informacija i razmišljanja, a s jasnim ciljem maksimalno popularizirati
snooker u HR i učinit što atraktivnijim i zanimljivijim, kako za natjecatelje, promatrače,
sponzore i ostale, donesena je odluka da će se u 2010. godini igrati A i B snooker liga.
U A ligi će se natjecati (fiksnih - prije početka sezone kvalificiranih) 16 najboljih igrača
Hrvatske, dok će B liga i dalje biti otvorena za sve članove klubova unutar HBS-a.
Postoji niz razloga za ovakvu odluku, evo najvažnijih : ovaj sustav će omogućiti svakom
natjecatelju da na svakom turniru odigra najmanje 3! meča s otprilike ravnopravnim
protivnicima što je sigurno svim zainteresiranima i involviranima u HSL u potpunom
interesu, jer je doista apsurdno da netko npr. iz Splita doputuje u Zagreb, nakon
vožnje od 400 km odigra jedan susret, izgubi ga za npr. 47min od protivnika, prenoći i
ponovno prevali 400 km za Split – to je nepobitno krajnje demotivirajuće i uništava
interes i motivaciju natjecatelja. Dvije lige će omogućiti izuzetno interesantna natjecanja,
jer će koncentracija kvalitete biti samim sustavom neusporedivo ujednačenije
raspoređena, a time i Liga kudikamo atraktivnija i daleko interesantnija

Formiranje A - Snooker lige:
U A ligi će nastupati 16 igrača koji će to pravo ostvariti na slijedeći način :
- 14 igrača će direktno pravo igranja (kvalifikaciju) u A ligi ostvariti plasmanom
(1.- 14. mjesto) na finalnoj rang listi za 2009 godinu, dakle nakon završetka Mastersa,
06.12.2009 godine.
- 15.-to mjesto će ostvariti pobjednik kvalifikacijskog turnira za plasman u A ligu koji će
se održati od 18.-20.12.2009. Pravo nastupa na tom kvalifikacijskom turniru imati će
svi igrači koji su odigrali minimalno 3 redovna turnira HSL-a.
- 16.mjesto će zauzeti igrač kojem voditelj snooker sekcije uruči pozivnicu (wild card)
Svi detalji kao npr. modus natjecanja, termini, kodeks, prava i obveze, nagrade itd. bit će
uskoro objavljeni u posebnom Pravilniku A lige koji će stupiti na snagu 1.1. 2010.god.

B - liga
U B ligi moći će nastupati kao i dosad svi igrači koji su registrirani u klubovima u sustavu
HBS-a sa sličnim modusom natjecanja kao i A liga.

Turniri u sklopu HBS-a
Tijekom sezone održati će se i dva velika Open turnira (Croatia Open i Zagreb Open) na
kojem će moći nastupiti svi igrači bez obzira u kojoj ligi nastupaju te i igrači iz inozemstva
(amateri i profesionalci) koje ćemo pozvati.
Sve detaljne informacije i pitanja, komentare na tu temu mozete dobiti i postaviti na email:
snooker@biljar.hr
Voditelj snooker lige
Darko Hojan

Aktualni događaji
Pool - 1. Liga - 2. Croatia Cup, 24. - 25. rujna 2016.
Pool - 2. HBL - III. turnir, 01. - 02. listopada 2016.

[ Natrag ]

© Hrvatski Biljarski Savez 2008 ○ Joomla Core Engine

