
LIETUVOS SNUKERIO 
ČEMPIONATO

REGLAMENTAS



1. ĮVADAS

Lietuvos  Snukerio  Čempionatas -  Lietuvos  Biliardo  Federacijos  (toliau  –  LBF)  Snukerio  Sekcijos 

organizuojamas A kategorijos angliškojo biliardo (snukerio) turnyras. Lietuvos Snukerio Čempionatas (toliau 

–  „LSČ“,  čempionatas  arba  turnyras)  yra  tradiciškai  rengiamas  Gegužės  mėnesio  pirmąjį  savaitgalį  (žr. 

Tvarkaraštį oficialioje svetainėje http://www.lbf.lt). Turnyro tvarka bei nuostatos gali skirtis nuo reglamento, 

prieš tai įspėjus žaidėjus oficialioje svetainėje.

2. TURNYRO NUOSTATOS

2.1  Turnyro tvarka

LSČ  sudaro  vienerios  varžybos,  vykstančios  vieną  savaitgalį,  olimpine  (vieno  minuso)  sistema. 

Žaidėjai pagal užimamą poziciją LBF snukerio reitinge suskirstomi atkrintamųjų varžybų lentelėje. Lentelėje  

žaidėjai  paskirstomi  hierarchine  sistema  –  šešiolika  pajėgiausių  Lietuvos  žaidėjų  laukia  žemesnių  porų 

susitikimų nugalėtojų vėlesniame turnyro etape. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, išskiriami papildomi 

turnyro etapai.

2.2   Registracijos tvarka

Turnyre gali dalyvauti visi norintys angliškojo biliardo mėgėjai, turintys Lietuvos Biliardo Federacijos 

Snukerio Sekcijos licenziją (neturintys, bet norintys dalyvauti privalo įsigyti metinę arba vienkartinę licenziją  

prieš  turnyrą).  Čempionate  gali  dalyvauti  tik  Lietuvos  Respublikos  piliečiai.  Registracija  į  turnyrą  vyksta  

elektroniniu paštu. Registracijos prašymas turi būti pateiktas ne vėliau nei likus dviems paroms iki turnyro 

pradžios arba kaip nurodyta turnyro internetinėje svetainėje. 

Užsiregistravę  žaidėjai,  užimantys  LBF  snukerio  reitinge  aukštesnes  nei  ir  įskaitant  šešioliktąją 

pozicijas,  automatiškai  patenka  į  turnyro  TOP32  etapą.  Nepanorus  dalyvauti  vienam iš  Lietuvos  TOP16 

žaidėjų, jo vieta atitenka geriausiam užsiregistravusiam žemesnio reitingo žaidėjui (formaliai, atrenkami 16 

aukščiausią  reitingą  turinčių  žaidėjų  iš  užsiregistravusiųjų  į  turnyrą).  Likę  užsiregistravę  žaidėjai  kovoja 

tarpusavyje žemesniame turnyro etape (pvz. TOP48) dėl kelialapių į vėlesnį etapą. Esant 49 žaidėjams ir  

daugiau, lentelėje išskiriamas papildomas etapas TOP64, kurio nugalėtojų laukia 17-32 vietas užimantys  

žaidėjai. Analogiškas procesas vykdomas esant daugiau nei 64 ar 96 žaidėjams. 

http://www.lbf.lt/


Iškilus nesklandumams ar atsisakius dalyvauti žaidėjui po to, kai sudaroma ir paskelbiama turnyro 

lentelė,  žaidėjo  oponentas  be  kovos  patenka  į  sekantį  turnyro  etapą.  Atsisakius  dalyvauti  ir  iš  anksto 

nepranešus, žaidėjui gali būti taikomos sankcijos.

2.3   Čempionato tvarka

Turnyro metu užsiregistravę žaidėjai pagal LBF snukerio reitinge užimamas pozicijas suskirstomi į  

atitinkamas  pozicijas  atkrintamųjų  varžybų  lentelėje.  Pagal  užsiregistravusių  žaidėjų  kiekį  lentelėje 

išskiriamas  atitinkamas  etapų  kiekis.  Šešiolika  aukščiausias  pozicijas  reitinge  užimančių  žaidėjų  laukia 

vėliausiame  etape  (TOP32).   Žemesnes  pozicijas  užimantys  bei  nereitinguoti  žaidėjai  priklausomai  nuo 

dalyvių skaičiaus susitinka ankstesniame etape: esant daugiau nei 48 ar 64 žaidėjams, sudaromi papildomi  

etapai.  Nereitinguotiems  žaidėjams  priskiriamas  žemiausias  reitingas,  jiems  burtų  keliu  ištraukiamos 

pozicijos lentelėje.

Varžybos  vyksta  olimpine  (vieno  minuso)  sistema  –  pralaimėjus  mačą  iškrentama  iš  turnyro.  

Kiekviename etape iki aštuntfinalių susitikimai žaidiami iki trijų pergalių (best of five). Turnyro aštuntfinaliai, 

ketvirtfinaliai, pusfinaliai bei finalas žaidžiami iki keturių pergalių (best of seven).

2.3.1. Varžybų pradžia

Varžybos  vyksta  LBF  svetainėje  nurodytu  laiku.  Šeštadienį  sužaidžiamos  visos  varžybos  iki 

ketvirtfinalių  (grupių  ir  aštuntfinalio  etapai).  Sekmadienį  žaidžiami  ketvirtfinaliai,  pusfinaliai  bei  finalas.  

Varžybų vieta (vietos) nurodoma LBF svetainėje, turnyro skelbime arba elektroniniame laiške.

2.3.2. Varžybų burtai

Varžybų  burtai  yra  paskelbiami  turnyro  atidarymo  ceremonijos  metu  arba  prieš  prasidedant 

žaidimui. Burtų rezultatai, klubai, kuriuose žais dalyviai, ir atkrintamųjų varžybų lentelė yra publikuojami LBF 

svetainėje.  

2.4   Turnyro įpirka



Turnyro kaina nurodoma LBF svetainėje, turnyro skelbime arba elektroniniame laiške.

2.5   Prizai

Lietuvos  Snukerio  Čempionate  nėra  išskiriamas  prizinis  turnyro  fondas.  Turnyre  apdovanojamos 

pirmosios  keturios  turnyro vietos.   Antros  vietos  laimėtojui,  pusfinalių  dalyviams bei  didžiausios  serijos 

(„break'o“) autoriui  įteikiami medaliai.  Nugalėtojui  atitenka turnyro titulas,  vardinė nugalėtojo taurė bei 

kelialapis į Europos Snukerio čempionatą ginti Lietuvos garbę vyrų kategorijoje. LBF iš surinktų lėšų turnyro 

metu bei licenzijų padengia kelionės dalį  kelionės išlaidų. Nugalėtojui atsisakius vykti,  kelialapis atitenka  

antros vietos nugalėtojui. Atsisakius vykti ir pastarajam, kelialapis atiduodamas aukščiausias vietas Lietuvos 

Snukerio reitinguose užimantiems žaidėjams.

2.6   Reitingai

Už dalyvavimą turnyre kiekvienas dalyvis gauna atitinkamą taškų kiekį pagal užimtą vietą, įrašomą į 

LBF snukerio reitingo lentelę. Reitingavimo sistema turnyrui yra paskelbta reitingų lentelėje.

3. BENDRINĖS NUOSTATOS

3.1   Aprangos kodas

Visuose  LBF  organizuojamuose  angliškojo  biliardo  renginiuose  privaloma  laikytis  tarptautinio 

aprangos kodo:

 vienspalviai marškiniai ilgomis rankovėmis;

 tamsios medžiaginės kelnės (NE džinsinio ar treninginio audinio – kostiuminės);

 tamsūs odiniai batai (NE sportinio tipo);

 liemenė;

 peteliškė  (esant  nesklandumų  dėl  galimybės  dėvėti  peteliškę  reikia  pateikti  atitinkamus 

dokumentus).

Dalyviams,  nesilaikantiems  aprangos  reglamento,  yra  taikomos  sankcijos  (žr.  punktą  „Galimos 

Sankcijos“).



3.2   Laiko planavimas

Visuose LBF organizuojamuose angliškojo biliardo renginiuose privaloma užsiregistruoti ne vėliau 

kaip dešimt minučių iki renginio atidarymo ceremonijos. Žaidėjams laiku neužsiregistravusiems į turnyrą yra 

taikomos sankcijos (žr. punktą „Galimos Sankcijos“).

Visi  dalyviai  privalo  būti  pasiruošę  pradėti  žaidimą  ne  vėliau  kaip  dešimt  minučių  nuo varžybų 

pradžios.  Žaidimas grupėse yra suskirstytas į sesijas – kiekvienas žaidėjas turi prisistatyti į nurodytą vietą 

prie nurodyto stalo nurodytu laiku.  Sesijose nurodyto laiko privalu laikytis,  tačiau sesijos tėra pagalbinė 

priemonė (laikai gali skirtis, tad skatinama būti vietoje anksčiau negu nurodyta). Žaidėjui vėluojant gali būti 

taikomos sankcijos (žr. punktą „Galimos Sankcijos“).

3.3   Atidarymo ceremonija

Visi  dalyviai  privalo  dalyvauti  varžybų atidarymo ceremonijoje,  nevėluoti.  Nedalyvauti  galima tik 

gavus  leidimą  iš  Snukerio  Sekcijos  vadovybės.  Ceremonijos  metu  būtina  laikytis  aprangos  kodo;  paltai,  

striukės bei kiti drabužiai turi būti padėti į šalį, bus fotografuojama bendra fotografija.

3.4   Teisėjavimas

Visi  dalyviai  privalo  paprašius  Snukerio  Sekcijos  vadovybei  ar  renginio  (etapo)  administatoriui 

teisėjauti atitinkamam mačui arba surasti pavaduojantįjį. Kitu atveju (nepaprašius arba priėmus nutarimą,  

jog teisėjavimas nebūtinas) žaidėjai teisėjauja kaip įprasta, patys sau.

3.5   Galimos sankcijos

Žaidėjams nesilaikant numatytų salygų gali būti taikomos sankcijos:

 už vėlavimą atvykti  ar užsiregistruoti  –  nebus leidžiami dalyvauti  arba bus įpareigoti  susimokėti  

dvigubą startinį mokestį;

 už  aprangos  kodo  nesilaikymą –  nebus  leidžiami  dalyvauti,  bus  įskaitomi  techniniai  mačų  arba  

„frames“ pralaimėjimai;

 už vėlavimą pradėti žaidimą – bus įskaitomi techniniai mačų arba „frames“ pralaimėjimai;

 už nepagarbą žaidėjams bei teisėjams – bus įskaitomi techniniai mačų arba „frames“ pralaimėjimai  



(pvz.: rankos nepaspaudimas, klubo inventoriaus gadinimas, įžeidūs keiksmažodžiai prie stalo ir t.t.); 

už pakartotinius nusižengimus - bus diskvalifikuojami arba svarstomi apeliacijos komisijos;


