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Snooker - Važna obavijest

Pool - 1. Liga - 2. Croatia Cup, 24. - 25. rujna 2016.

PETAK, 02 LISTOPAD 2009

Obavijest za sve natjecatelje HSL-a

Pool - 2. HBL - III. turnir, 01. - 02. listopada 2016.

Ovogodišnji osmi, završni turnir HSL-a ( „Masters“ ) održati će se od 01-06.12.2009 godine.
Na završnom turniru pravo sudjelovanja imaju natjecatelji koji su na aktualnoj rang listi
30.11.2009 ostvarili plasman izmedju 1 i 24. mjesta.
Rang lista prije završnog turnira se formira zbrajanjem osvojenih bodova u 7 (sedam)
održanih turnira u 2009.god. te bodova osvojenih na prošlogodišnjem Masters-u ili za nove
natjecatelje – startnih bodova.
Završna, finalna Rang lista za 2009 godinu se formira adiranjem bodova sa 7 održanih
turnira u 2009 god. sa bodovima koje natjecatelji osvoje na ovogodišnjem završnom turniru.
Bodovi prošlogodišnjeg Masters-a kao i ovogodišnji startni bodovi za nove natjecatelje
se brišu.
Igrači koji nastupe na završnom turniru (Masters-u) u prvom kolu dobivaju 2800 bodova.
Drugo kolo se igra po grupnom modusu, četiri grupe po 4 igrača. Posljednje plasirani u grupi
dobiva 3300 bodova, a treće plasirani u grupi 3800 bodova. Dvojica prvoplasiranih igraju u
¼ finalu koje donosi 5000 bodova.
Plasman u polufinale donosi 6400 bodova, finale 8000 bodova, a pobjednik završnog turnira
dobiva 10000 bodova.
Igrači koji su prije završnog turnira pozicionirani od 1.-8. mjesta svoj nastup započinju u
drugom kolu. Ždrijeba na završnom turniru nema, jer se igra sukladno poziciji koju igrači
zauzimaju na rang listi prije završnog turnira.
Iz završne Rang liste prvih 15 natjecatelja ostvaruje pravo na nastupanje u A-ligi.
16-ti član A-lige biti će natjecatelj koji od voditelja lige dobije pozivnicu - „wild card“
Broj natjecatelja na završnom turniru je povećan s 16 na 24 natjecatelja nakon detaljne
analize koja je pokazala da zbog reforme sustava natjecanja HSL-a u 2010 godini, završni
turnir s 24 sudionika pruža izjednačenije uvjete svim natjecateljima za plasman u A-ligu i
umanjuje (sretne, nezaslužene) beneficije prošlogodišnjeg Mastersa. Završni turnir s 24
natjecatelja je maksimalno i cjelovito u duhu i pravcu mojeg (našeg) djelovanja : sve
učiniti za popularizaciju i razvoj snooker-a u HR s, a s načela maksimalno moguće
pravednosti!
Voditelj snooker lige
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