
 

 

 

 

 

 اسنوکر انفرادیستین دوره لیگ خنبرگزاری 

 

 اعالم شد. ویژه سی بازیکن برتر رنکینگ کشوری ،بخشنامه نخستین دوره لیگ اسنوکر انفرادی

 
بخشنامه اولین دوره مسابقات لیگ  دراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛به گزارش روابط عمومی ف

 متمرکز انفرادی اسنوکر ) جام ستارگان ( به شرح ذیل اعالم می گردد:

 

 توپ  در بخش آقایان   برگزار می گردد.   6این مسابقات در رشته  اسنوکر  .1

ثابت به عالوه دو نفر بازیکن به انتخاب کمیته فنی حق شرکت در این مسابقات را خواهند سی نفر اول رنکینگ  .2

به شرکت نداشته باشند  به ترتیب و تا رنک   داشت . در صورتیکه هرکدام از سی نفر اول رنکینگ ثابت  تمایل

 نفرات جایگزین مشخص خواهند شد . 66

دو نفر تکمیل نگردد تصمیم گیری برای نفرات جایگزین بر  ، تعداد سی و 66تبصره : در صورتی که تا رنک 

  .چگونه اعتراضی وجود نخواهد داشتعهده کمیته فنی و مسابقات خواهد بود و حق هی

نفره (  برگزار  می گردد و پس از آن نفرات اول هر گروه )  6گروه  8مسابقات در دور اول به صورت دوره ای )  .3

چهار نفره به رقابت می پردازند.در نهایت نفرات اول و دوم این دو گروه بصورت  نفر (  در دو گروه 8مجموعاً 

ضربدری با یکدیگر مسابقه خواهند داد و نفرات برتر مشخص خواهند شد .نفرات در دور اول بر اساس رنکینگ 

 کشوری ثابت در گروه ها قرار خواهند گرفت .

تفاضل فریم، باالترین فریم برده، کمترین فریم باخته و در آخر  جایگاه نفرات در گروه به ترتیب بر اساس امتیاز، .6

 بازی رودررو مشخص خواهد شد.

تبصره : در صورتیکه در یک گروه نفرات دارای شرایط کامال مشابه باشند ، توپ آبی بر روی اسپات خود قرار 

مرتبه اقدام به پاکت کردن توپ آبی خواهد نمود .هر بازیکن  3، سپس هر بازیکن  Dگرفته و کیوبال در منطقه 

 که بیشترین توپ را پاکت کند به عنوان نفر اول صعود خواهد کرد .

 ریال می باشد . 000/000/3ورودی برای هر نفر مبلغ  .5

ب تساوی به هر بازیکن **در مرحله  گروهی   بازیها بصورت مجموع شش فریم برگزار میگردد . در صورت کس

 امتیاز تعلق خواهد گرفت . 3امتیاز و برد به هر بازیکن  1

 محل برگزاری مسابقه شهر تهران می باشد .  .6

 

به دلیل شیوع ویروس کرونا و جهت حفظ سالمتی شرکت کنندگان اسکان و تغذیه بر عهده شرکت  .7

 کنندگان محترم می باشد .



 

 

 

 

سکشن و کادر برگزاری مسابقه هیچ فردی حق حضور در سالن را نخواهد به غیر از بازیکنان هر  .8

 داشت .

به دلیل شیوع ویروس کرونا و جهت حفظ سالمتی شرکت کنندگان حضور تماشاچی و فرد همراه  .9

 بازیکنان در سالن به هیچ عنوان مقدور نمی باشد .

 می باشد .  1399دی ماه  25الی  21زمان برگزاری مسابقه  .10

 می باشد.  1399دی ماه  16آخرین مهلت ثبت نام و واریز وجه  .11

 الزم به ذکر است بعداز پایان مهلت مقرر به هیچ عنوان ثبت نام انجام نخواهد شد.****

 همراه داشتن  کارت  عضویت  فدراسیون  و  کارت بیمه ورزشی معتبر )سال جاری( الزامی است.  .12

 

جلیقه -دارای لباس فرم  مصوب فدراسیون )پیراهن آستین بلند بایست  کننده می بازیکنان شرکت  .13

 کفش رسمی( باشند._ای رسمی شلوار پارچه_

دقیقه قبل از شروع مسابقه ، خود را به سر داور معرفی نمایند  15بایست حداقل  بازیکنان می .16

 .در غیر این صورت برابر قوانین اقدام خواهد شد .

 انجام می شود. ثبت نام  از طریق سایت فدراسیون .15

 

 جوایز : .16

 وجه نقد + لوح و مدال قهرمانی  )شش میلیون تومان( / ریال معادل   6000000000 مقام اول :

 وجه نقد + لوح و مدال قهرمانیریال معادل     )چهار میلیون تومان(    6000000000مقام دوم :

 وجه نقد + لوح و مدال قهرمانی  / )دو میلیون تومان(    ریال معادل/2000000000مقام سوم : 

 )دو میلیون تومان( وجه نقد    ریال معادل/2000000000باالترین برک ثبت شده: 

 این مسابقات تحت قوانین  کمیته  مبارزه  با دوپینگ  جمهوری اسالمی  ایران  برگزار .17

خاطی مطابق قوانین  گردد و  در صورت مشاهده هرگونه  نتیجه مثبت آزمایش با  شخصمی

 این کمیته  برخورد  قاطع  صورت  خواهد  گرفت  .

با  هرگونه  رفتار غیرورزشی  در  طول برگزاری  مسابقات  مطابق  قوانین  کمیته  انضباطی   .18

 فدراسیون  بولینگ ، بیلیارد  و بولس جمهوری اسالمی  ایران  برخورد  خواهد  شد  .

 اسکان:

ربومی بر عهده خود ایشان بوده و هیچگونه مسئولیتی بر عهده میزبان اسکان جهت بازیکنان غی

 مسابقات نخواهد بود .

 استفاده از لوگو های تبلیغاتی به شرح ذیل است: **

محل نصب پرچم یا لوگوی فدراسیون  سمت چپ باال  و لوگوی اسپانسر های فرعی ) در 

 صورت وجود ( سمت راست باال می باشد.



 

 

 

 

با کلیه رفتارهای غیر ورزشی و مغایر با آئین نامه برگزاری مسابقات و خالف شئونات اسالمی  

برخورد و فرد خاطی محروم از مسابقات خواهد شد، ضمناً در جلسه کمیته انضباطی   تصمیمات  

 قطعی اتخاذ  خواهد شد.     

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 نحوه چیدمان گروه ها در دور اول

  1رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  Aگروه 

 )قرعه کشی( 3سید 

 33رنک 

  2رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  Bگروه 

 )قرعه کشی( 3سید 

 22رنک 

  3رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  C گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 22رنک 

  4رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  D گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 22رنک 

  5رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  E گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 22رنک 

  2رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  F گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 25رنک 

  2رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  G گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 نفر پیشنهادی کمیته فنی

  2رنک 

 )قرعه کشی( 2سید  H گروه

 )قرعه کشی( 3سید 

 نفر پیشنهادی کمیته فنی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه چیدمان گروه ها در دور دوم

 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی( 1گروه 

 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

  نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

 2 گروه
 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

 نفر اول گروه های هشت گانه )قرعه کشی(

 گروه های هشت گانه )قرعه کشی( نفر اول

 

 

 نحوه برگزاری مرحله نیمه نهایی

 

 2 گروه دوم نفر – 1نفر اول گروه 

 1 گروه دوم نفر – 2نفر اول گروه 

  

 

 

 


