
لیگ اسنوکر انفرادي کشور ( جام ستارگان )آیین نامه اجرایی مسابقات " "

شرایط عمومی:

یه شرکت کنندگان می ایران انجام خواهد پذیرفت وکلبیلیارد وبولس جمهوري اسال، مسابقات تحت قوانین عمومی وانضباطی فدراسیون بولینگ 
ونات اسالمی طبق قوانین عمومی جمهوري اسالمی ایران میباشند. ئشهمچنین رعایت کلیه قوانین فدراسیون ويموظف به اجرا

وهمچنین قوانین ضد دوپینگ کمیته ملی المپیک برگزار خواهد مطابق قوانین کنفدراسیون جهانی این رشتهتوپ6اسنوکرمسابقات دررشته 
گردید.

سالن.اطراف سالن وکلیه مکان هاي ورزشی مرتبط با این مسابقه) براي برگزاري مسابقات (داخل دخانیات در تمامی محیط هاي ورزشی ولاستعما
کلیه بازیکنان عوامل اجرایی رسمی وتماشاگران ممنوع میباشد .

نام کردن بدهر عملی که منجر به ایجاد مشکل ووبه نقض قوانین فدراسیون یا قوانین عمومی کشورعوامل اجرایی نسبتبازیکنان ودر صورتی که
اسپانسرها و بطور کلی صدمه به روح ورزشی این رویداد وعوامل اجرایی ، میزبان ادن این مسابقه در خصوص فدراسیون ، هیئت قراردت الشعاع تحو

پس از ان فرد وگرفتهمستقیم تصمیم بصورت فوري ومدیر مسابقات ،اقدام نمایندبه هرطریق دیگریادر محل رویداد یا شبکه هاي اجتماعی 
نماید.می خاطی را به کمیته انضباطی معرفی 

تاریخ برگزاري مسابقات:

طبق بخشنامه مندرج درسایت رسمی فدراسیون وکانال اطالع رسانی رسمی فدراسیون میباشد.

ولیتی نسبت به اطالع یچ مسئه خواهد بود وکادر اجرایی هولیت اطالع از زمان هاي مسابقه هرفرد به صورت مستقیم با بازیکن شرکت کنندئسم
ولیت عدم حضور بازیکنان در زمان هاي اعالم شده توسط کمیته اجرایی مسابقات طبق اعالم مسئورت شخص به شخص نخواهند داشت ورسانی بص

رسمی ذکر شده با خود بازیکن خواهد بود.منابع

قوانین مسابقات:

توپ مطابق آخرین نسخه قوانین کنفدراسیون حرفه اي اسنوکرخواهد بود. مسابقات اسنوکر 6

:قرعه کشی جهت شروع بازي

.توسط سکه و تنها یکبار در ابتداي بازي مشخص خواهد شدمسابقات اسنوکر شروع کننده بازي در 

سهمیه بازیکنان:

. داشتخواهندرامسابقاتایندرشرکتحقنفر دعوتی توسط کمیته تیمهاي ملی و کمیته فنی2ثابت و رنکینگجدول اولنفرسی 
.نفرات جایگزین مشخص خواهند شد64تمایل به شرکت نداشته باشند به ترتیب و تا رنک اول رنکینگ ثابتاز سی نفرتبصره : صورتیکه 
هزینه ثبت نام:

میباشد.بولس جمهوري اسالمی ایرانوبیلیارد، مطابق بخشنامه مندرج در سایت فدراسیون بولینگ هزینه ثبت نام 

عودت داده نمی شود .عنوانالزم به ذکر است در صورت عدم حضور به هر علت ، هزینه واریزي به هیچ 

محل برگزاري اسکان وتغذیه:

فدراسیونمطابق بخشنامه مندرج در سایت رسمی فدراسیون وکانال اطالع رسانی

میهمانان :داوران ومحل رسمی اسکان کلیه بازیکنان عوامل اجرایی و

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

به غیر از بازیکنان هر سکشن و کادر برگزاري مسابقه هیچ فردي حق حضور در سالن را نخواهد داشت .



به دلیل شیوع ویروس کرونا و جهت حفظ سالمتی شرکت کنندگان حضور تماشاچی و فرد همراه بازیکنان در سالن به هیچ عنوان مقدور نمی باشد 
.

جوایز:

دراسیونفمطابق بخشنامه مندرج در سایت رسمی فدراسیون و کانال اطالع رسانی نقدي جوایزحکم و،مدالآورانبه کلیه مقام 

میز :

داد و برند میزها پس از مشخص شدن میزبان مسابقات اعالم خواهد گردیدتع

توپ: 

مشخصات توپ مسابقات پس از مشخص شدن میزبان مسابقات اعالم خواهد گردید

: ماهوت

مشخصات ماهوت میزها پس از مشخص شدن میزبان مسابقات اعالم خواهد گردید

جداول برگزاري:نحوه چیدمان 

دور اول :       

:دور دوم 

نفر اول گروه هاي هشت گانه (قرعه کشی)

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

گانه (قرعه کشی)نفر اول گروه هاي هشت 
نفر اول گروه هاي هشت گانه (قرعه کشی)

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

رنکینگ ثابت1رنک 

Aگروه  (قرعه کشی)2سید 
(قرعه کشی)3سید 
رنکینگ ثابت30رنک 

رنکینگ ثابت2رنک 

Bگروه  (قرعه کشی)2سید 
(قرعه کشی)3سید 
رنکینگ ثابت29رنک 
رنکینگ ثابت3رنک 

Cگروه  (قرعه کشی)2سید 
(قرعه کشی)3سید 
رنکینگ ثابت28رنک 

رنکینگ ثابت4رنک 

Dگروه  (قرعه کشی)2سید 
(قرعه کشی)3سید 
رنکینگ ثابت27رنک 

رنکینگ ثابت5رنک 

Eگروه  (قرعه کشی)2سید 
(قرعه کشی)3سید 
رنکینگ ثابت26رنک 

رنکینگ ثابت6رنک 
Fگروه  (قرعه کشی)2سید 

(قرعه کشی)3سید 



نحوه برگزاري مرحله نیمه نهایی

2نفر دوم گروه –1نفر اول گروه 

1نفر دوم گروه –2نفر اول گروه 

تعداد فریم بازیها :

)15از 8فینال -13از 7و رده بندينیمه نهاییمرحله –بصورت کامل فریم 6نهایی نیمهتوپ ( تا مرحله 6رشته اسنوکر انفرادي در-

فریم بصورت کامل بازي 6: نحوه قرارگیري نفرات در جدول بر اساس فریم هاي برده و باخته صورت خواهد گرفت . درمرحله اول گروهی 1تبصره 
در پایان هر نفر با توجه به فریم برده و باخته و تفاضل فریم در جایگاه اول تا چهارم جدول قرار خواهند گرفت خواهد شد و 

، سپس Dر یک گروه نفرات داراي شرایط کامال مشابه باشند ، توپ آبی بر روي اسپات خود قرار گرفته و کیوبال در منطقه : در صورتیکه د2تبصره 
مرتبه اقدام به پاکت کردن توپ آبی خواهد نمود .هر بازیکن که بیشترین توپ را پاکت کند به عنوان نفر اول صعود خواهد کرد .3هر بازیکن 

بیمه:

در صورت عدم ارایه از در زمان حضور میباشند وو ارائه آنکارت بیمه ورزشی معتبردارا بودنندگان وعوامل اجرایی موظف به کلیه شرکت کن
مد.در مسابقات جلوگیري بعمل خواهد آحضور ایشان

زمان مسابقات:

میز هرگونه تغییر در جداول برگزاري یا ساعت ومسابقه وجداول ومیبایست نسبت به اطالع از زمان برگزاري مسابقات کلیه بازیکنان مستقیماً
بازیها اقدام نمایند و هیچ عذري بابت عدم حضور در زمان قانونی مورد قبول نخواهد بود.

.میز عوامل برگزاري مرجع زمان مسابقات خواهد بودزمان ها ساعت موجود در سالن ودرتمامی

زمان حضور در سالن :

دقیقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند .30بایست کلیه بازیکنان می 

ست عدم حضور ایشان به منزله ارا به سرداور مسابقات معرفی نمایند. بدیهیدقیقه قبل از شروع هر مسابقه خود15بازیکنان میبایست حداقل 
انصراف از حضور تلقی خواهد گردید.

دقیقه بعد از آن به منزله باخت کل بازي خواهد 5و به مدت یک فریم باختبه منزله بازي توسط داوردر زمان اعالم شایان ذکر است عدم حضور 
بود.

زمان گرم کردن:

رنکینگ ثابت25رنک 
رنکینگ ثابت7رنک 

Gگروه  (قرعه کشی)2سید 
کمیته فنی (قرعه کشی )نفر پیشنهادي 
رنکینگ ثابت24رنک 
رنکینگ ثابت8رنک 

Hگروه  (قرعه کشی)2سید 
نفر پیشنهادي کمیته فنی (قرعه کشی )

رنکینگ ثابت23رنک 



دقیقه نسبت به زا دوجبازیکنان میتوانند قبل از شروع بازي ودر صورتی که راس ساعت مقرر اعالم شده براي مسابقه حضور داشته باشند به طور م
نمایند.گرم کردن اقدام

زمان استراحت:

عالوه دو افزایش پیدا کرد میتوانند تنها یکباربصورت همزمان به مدت پنج دقیقه از زمان بازیکنان درصورتی که فریم هاي مسابقه جاري از نصف ب
فریم هاي برده حریف اضافه استراحت استفاده نمایند.در صورت عدم حضور راس پنج دقیقه براي بازیکن یک فریم را از دست خواهد داد وبه 

ه خواهدشد درصورت عدم حضور راس سه دقیقه پس از اتمام پنج دقیقه فریم دوم هم باخت اعالم میگردد واین روند تازمان باخت کل مسابقه ادام
خواهد یافت.

اعالم خواهد گردید.یر تورنمنت درصورتی که مسابقه داراي پوشش تصویري اینترنتی یا تلویزیونی باشد زمان استراحت بر اساس تصمیم مد
هیچ زمان استراحت دیگري در طول مسابقه متصور نخواهد بود جز موارد اورژانسی بنا بر تصمیم مدیر مسابقات.

بازیکنان نباید در هیچ زمانی سالن مسابقات را بدون اطالع داور ترك نمایند.
دقیقه زمان اضافی بنابر تشخیص مدیر مسابقات 10بر تصمیم مدیر مسابقات تنها به دلیل وجود بیماري یا مشکالت جسمانی در طول مسابقات بنا

میتواند لحاظ گردد که عدم حضور پس از ده دقیقه منجر به باخت کل مسابقه خواهد شد.
:وقت استراحت اضطراري

دقیقه جهت 15تشخیص مدیرمسابقات مدت زمان بازي امکانپذیر نباشد بنا بردرصورتی که چوب ویا سرچوب بازیکن دچار مشکلی گردد که ادامه 
دقیقه منجر به باخت مسابقه خواهد شد.15تعمیر وادامه بازي زمان استراحت اضطراري در نظر گرفته خواهد شد.عدم حضور راس 

: SHOT CLOCK

به تشخیص سرداور وگردید ،اتالف وقت ومنجر به طوالنی شدن مسابقهاگر زمان مسابقه وضربات از روند عادي خارج گردید وطول مسابقهدر 
.)ثانیه خواهد بود45زمان مقرر(لحاظ خواهد گردید براي ضربات محدودیت زمانی مدیر تورنمنت 

تعویق مسابقه:

درجریان اقدام در صورتی که زمان یک مسابقه با شروع مسابقه بعدي تداخل نماید مدیر تورنمنت میتواند نسبت به قطع مسابقه پس از پایان فریم 
میز جدید اعالمی زمان ودرملزم به حضورهاي سالن مسابقات پیگیري نماید و بازیکنانروي یکی از میزمسابقه را در اولین زمان ممکن برنموده و

. مسابقه توسط مدیر تورنمت خواهند بودادامه جهت

چیدمان توپ ها:

توسط مثلث چوبی استاندارد موجود در مسابقه

توپ :6ین اسنوکر قوان

توپ بوده و رعایت آن الزامی می باشد :6عالوه بر تمامی قوانین رشته اسنوکر موارد ذیل جزء قوانین رشته اسنوکر 

مرتبه متوالی اجرا خواهد گردید .5قانون فول اند میس (در صورت مهیا بودن شرایط اجراي این قانون) حداکثر تا -

به بازیکن خاطی اخطار چهار خطاي فول اند میس متوالی نموده و به بازیکن خاطی متذکر می شود در صورت خطاي بعد از مرتبه چهارم داور -
پنجم حریف مجاز به یکی از گزینه هاي زیر خواهد بود :

* بازیکن حریف از همان منطقه و با قبول کردن شرایط میز به بازي ادامه دهد.

خاطی از همان منطقه و با همان شرایط میز بازي را ادامه دهد.بازیکن حریف درخواست نماید بازیکن* 

* بازیکن حریف از قانون بال این هند استفاده نموده و با قراردادن کیوبال در هر نقطه دلخواه بازي را ادامه دهد.



بازیکن در هیچ شرایطی نمیتواند با توپ رنگی اعالمی حریف خود را ماسک نماید.-

لباس مسابقات:

کفش رسمی بارویه چرمی،شلوار پارچه اي رسمی تیره،جلیقه،یراهن رسمی آستین بلندپ

فعالیت هاي تبلیغاتی :

تبلیغات اسپانسرهاي مسابقه با هماهنگی روابط ها و، مصاحبه تصویربرداري تلویزیونی،بازیکنان میبایست درتمامی فعالیت هاي تبلیغاتی میزبان
رسانند.عمومی حضور بهم 

قوانین:

ن پیش آمسابقات راه حلی براي یین نامه اجرایی آقوانین کنفدراسیون ها فدراسیون بخشنامه وموقعیت پیش آمده در طول مسابقات که درهر
فصل خواهد گردید.با تصمیم ایشان حل وی نشده باشد مستقیما توسط مدیر مسابقات ونبی

شرایط سنی :

مسابقات در رده سنی آزاد برگزار می گردد .-


