Groovetown Jack Snooker Open House Liigan 2022-2023 säännöt
Snooker Open House liiga on tarkoitettu kaiken tasoisille pelaajille vasta-alkajista kokeneempiin
kehäkettuihin. Pelaajat jaetaan tasolohkoihin. Uuden harrastuksen pariin tulevat pelaajat löytävät liigan
myötä nopeasti uusia pelikavereita ja edistyneemmät pelaajat puolestaan saavat hyviä harjoitusotteluita eri
pelaajia vastaan esim. valmistautuessaan virallisiin Snooker kisoihin. Sarjaa pelataan syksystä keväälle eli
kyseessä on pidempikestoinen harrasteliiga. Kausi jakaantuu n 4-6 viikon mittaisiin pelijaksoihin. Pelijakson
aikana kunkin lohkon pelaajat pelaavat kaikki kaikkia vastaan omassa lohkossaan. Pelaajat sopivat itse
keskenään sopivan peliajan kuhunkin otteluun ja pelipaikkana on Groovetown Jack. Kukin ottelu pelataan
paras 3:sta freimistä eli 2 voitettua freimiä tuo voiton. Kustakin voitetusta freimistä saa yhden pisteen ja
voitosta lisäpisteen, kukin pelaaja voi siis saada ottelusta joko 0, 1 tai 3 pistettä. Pelaamatta jääneestä
ottelusta kumpikin pelaaja saa 0 pistettä. Aktiivinen pelaaja voi kuitenkin saada luovutusvoitosta 2 pistettä,
mikäli pelikaveri ei ole reagoinut vähintään kolmeen peliaikaehdotukseen jakson päättymishetkeen
mennessä. Pelijakson päätyttyä eniten pisteitä saanut pelaaja voittaa lohkon ja nousee seuraavalla
pelijaksolla pelaamaan pykälän korkeammassa lohkossa, vähiten pisteitä kerännyt pelaaja puolestaan
putoaa pykälän alempaan lohkoon pelaamaan. Lohkovoittajat saavat drinkki- tai peliaikalahjakortteja. Myös
muut palkinnot kauden aikana ovat mahdollisia. Kunkin pelijakson koko kierroksen isoimman breikin tehnyt
pelaaja saa talolta viinipullon palkinnoksi. Pelijaksoista kertyviä pisteitä kerätään myös ns kausiranking
taulukkoon. Koko kauden aikana 8 eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa pääsee alkukesällä järjestettävään
Groovetown Masters kilpailuun. Masters kilpailun 3:lle parhaalle pelaajalle järjestetään maineen ja kunnian
lisäksi sponsori- ja/tai tavarapalkintoja tai lahjakortteja. Kauden mestarin nimi kaiverretaan salilla
lasivitriinissä säilytettävään kiertopalkintoon.
Lohkojen sijoitukset tasapisteissä määräytyvät 1) pisteet 2) voittojen lkm 3) keskinäiset pelit 4) kolikko
Kausiranking pisteitä kertyy kustakin lohkosta seuraavasti; kukin pelaaja saa kausirankingiin pelijaksolla
keräämänsä pisteet kerrottuna oman tasolohkonsa kertoimella. Alimman tason lohkon kerroin on 1 ja
kerroin kasvaa ylemmäksi mennessä 0,2:lla per lohko, esim;
lohko 1 (kerroin 1,6)
lohko 2 (kerroin 1,4)
lohko 3 (kerroin 1,2)
lohko 4 (kerroin 1)

Ylemmässä lohkossa on vaikeampi voittaa, mutta saa voitosta enemmän kausipisteitä, alemmassa lohkossa
päinvastoin. Groovetown Mastersiin päätyvät lopulta todennäköisesti taitavimmat ja aktiivisimmat
pelaajat.
Snookerliiga on harrasteliiga ja pelaajat voivat ennen pelin alkua keskenään sopia pelaavatko ilman misssääntöä tai enintään 3:n miss-uusintalyönnin säännöllä. Toisen pelaajan niin vaatiessa, pelataan ottelu
ilman miss-sääntöä.
Snooker Open House liigassa ei ole osallistumismaksua, mutta pelaajat hoitavat normaalisti pöytämaksut
talolle pelaamistaan otteluista. Liigaotteluiden pöytävuokra on -10 % normaalihinnasta (ei koske Happy
Hour aikaa arkipäivisin). Groovetown Jackin Pro jäsen vuosimaksun suorittaneet pelaajat saavat oman
pöytävuokraosuutensa aina -30 %:n hintaan, muiden peliosuus on em. -10 % hinta.

Otteluiden pisteet kirjataan otteluiden jälkeen salin kassalla olevaan läppärin kisataulukkoon. Snookerliigan
osallistujille avataan myös oma Whats ap ryhmä, jossa voidaan sopia peliajoista, merkata ottelutuloksia ja
jakaa muuta ajankohtaista infoa liigaan liittyen. Otteluaikoja voi myös halutessaan sopia sähköpostitse tai
puhelimitse.
Kauden aikana aina pelijaksojen lopussa/alussa voi uudet pelaajat liittyä mukaan sarjaan ja vanhat pelaajat
voivat halutessaan jäädä pois.
Liigaohjelma 2022-2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pelijakso 20.8. – 25.9.2022
pelijakso 1.10. – 6.11.2022
pelijakso 12.11. – 18.12.2022
pelijakso 27.12. – 12.2.2023
pelijakso 18.2. – 26.3.2023
pelijakso 1.4. - 7.5.2023
pelijakso 13.5. – 11.6.2023

Masters lopputurnaus 17.-18.6.2023

Tervetuloa mukaan pelaamaan !

