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NYT SNOOKERUDVALG
Den 04. juni 2016 blev Per Micki Christensen valgt ind i Den Danske Billard Unions (DDBU) bestyrelse og dermed også valgt som formand
for Det Danske Snookerudvalg. Per har herefter nedsat Snookerudvalget, som består af følgende poster:

FORMAND: Per Micki Christensen
NÆSTFORMAND/ELITEANSVARLIG: Christopher Vejlager
TURNERINGSKOORDINATOR: Andreas Koll Petersen
IT-ANSVARLIG: Daniel Jallov og Martin Søndergaard
UNGDOMSKOORDINATOR: Hussam AlSaffar
PRESSEANSVARLIG: Torben Trudslev Pedersen
Snookerudvalget er et udvalg under DDBU, som står for at arrangere officielle snookerturneringer under sportslige former samt udforme
regler gældende for snooker i Danmark. Snookerudvalget har også kompetencen til at udtage spillere til internationale turneringer.

NYE TURNERINGSFORMER
I den kommende sæson vil der være en del flere former for turneringer, end de danske snookerspillere er vant til. Nogle af de gamle turneringer fortsætter, men dog med nye og faste formater. På oversigten over turneringsformer kan man danne sig et indtryk af, hvad de nye
turneringer indebærer.
GRAND PRIX (gammel): Grand Prix-turneringerne fortsætter, som man kender dem. De bliver afviklet over to weekender, hvor der i
den første bliver spillet kvalifikationsrunde som dobbeltknockout og i den anden finalerunde som enkeltknockout. Som noget nyt er de 16
bedst placerede på ranglisten af de tilmeldte automatisk seedet i finalerunden, og det betyder samtidigt, at der er 16 spillere fra kvalifikationsrunden, som kvalificerer sig til finalerunden.
DANISH TOUR CHAMPIONSHIP (ny): Danish Tour Championship, også kaldet DTC-turneringer, er inspireret fra World Snookers PTCturneringer. Konceptet indebærer, at turneringerne bliver afviklet over én weekend, således at der ikke er nogen kvalifikationsrunde. Der
spilles bedst af tre frames i alle runder, og seedningen foretages fra starten ved vilkårlig lodtrækning. DTC-turneringerne giver ikke så
mange ranglistepoint som Grand Prix eller DM, men til gengæld kan man, hvis man samler point nok sammen, kvalificere sig til DTC
Grand Final, som giver lige så mange ranglistepoint som en Grand Prix-turnering. Ranglistepoint opnået i en DTC vil tælle både på den
ordinære rangliste og DTC-ranglisten.
DANISH TOUR CHAMPIONSHIP GRAND FINAL (ny): DTC Grand Final kan man kvalificere sig til, hvis man er blandt de 32 tilmeldte,
der ligger bedst placeret på DTC-Ranglisten. DTC Grand Final afvikles på samme måde som DTC-turneringerne, dog uden vilkårlig seedning, men med seedning fra DTC-ranglisten, og den giver lige så mange ranglistepoint som en Grand Prix-turnering.

MASTERS (ny): Masters er en invitationsturnering for de otte bedst placerede på den ordinære rangliste. Det er en kamp mellem de bedste i dansk snooker, og det skal give god kamptræning til vores topspillere. Turneringen giver ingen ranglistepoint, men der vil være pengepræmier til alle spillerne. Et incitament til at klare sig godt i dansk snooker.
SHOOT OUT (ny): Shoot Out er et specielt turneringsformat. Der spilles bedst af én frame og med shotclock. Hver frame varer 10 minutter,
og i de første 5 minutter har spilleren ved bordet 15 sekunder til at udføre sit stød, og i de næste 5 minutter har spilleren kun 10 sekunder.
Turneringen er afprøvet i praksis, og det kommer til at være et friskt pust til sæsonen. Turneringen giver ingen ranglistepoint.
UNGDOMSCUP (ny): Ungdomscupperne er for ungdomsspillere (U21-spillere). Turneringerne bliver afviklet over én dag, og der gives
ranglistepoint til en særskilt ungdomsrangliste, hvorfra ungdomsspillere vil blive udtaget til internationale ungdomsturneringer (f.eks. U21EM). Der er altså et godt incitament til at deltage i turneringerne, hvis man er ungdomsspiller.
DANMARKSMESTERSKABET (gammel): Danmarksmesterskabet i snooker fortsætter med at være den største danske turnering med
15.000 ranglistepoint til vinderen. Turneringen vil blive afviklet med en kvalifikationsrunde, hvor der spilles dobbeltknockout, og en finalerunde, hvor der spilles enkeltknockout. 16 spillere vil ligesom ved et Grand Prix være direkte seedet i finalerunden. Der vil også som noget
nyt være pengepræmier til DM.

DM SIX REDS (gammel): DM i Six Reds vil fortsat være på touren. Dog vil den ikke fremover give nogen ranglistepoint.
DM U21 (gammel): DM for ungdomsspillere vil ligesom ungdomscupperne give ranglistepoint til ungdomsranglisten. Turneringen afvikles
over én weekend, og formatet vil være som til ungdomscupperne blot med længere distancer. Vinderen vil blive udtaget først til internationale ungdomsturneringer.
DM U14 (ny): DM for U14 er et tiltag, der skal sikre, at de helt unge kan få succes med snooker. Turneringen er ét blandt flere tiltag for at
skabe grobund for vækst i ungdommen af dansk snooker. Turneringen vil ikke tælle på nogen rangliste.
DM KVINDER (gammel): DM for kvinder vil fortsat være på touren uændret.
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NYE RANGLISTER
Metoden, som ranglistepoint uddeles efter, vil blive ændret en smule (læs mere om dette i det nye reglement, når det udkommer). Førhen
har der været én rangliste. Nu kommer der til at være tre ranglister:

DEN ORDINÆRE RANGLISTE: Den ordinære rangliste tæller alle turneringer, som er ranglisteturneringer, men som ikke er ungdomsturneringer. Mere præcist betyder det, at følgende turneringer tæller på ranglisten:

- Grand Prix
- Danish Tour Championship
- DTC Grand Final
- Danmarksmesterskabet
Udtagelse til internationale turneringer er via denne rangliste.
DTC-RANGLISTEN: På DTC-ranglisten tæller alle DTC-turneringerne. Ranglisten fungerer som seedningsgrundlag ved DTC Grand Final.
Af de tilmeldte spillere til DTC Grand Final er det kun de 32 bedst placerede på DTC-ranglisten, der får lov til at stille op, så der er altså
god grund til at kæmpe om point på denne rangliste.
Ranglisten nulstilles ved slutningen af sæsonen.
UNGDOMSRANGLISTEN: Denne rangliste tæller alle turneringer, der er ungdomsturneringer, og som giver ranglistepoint. Mere præcist
betyder det, at følgende turneringer tæller på ranglisten:

- Ungdomscupper
- DM U21
Udtagelse til internationale ungdomsturneringer er via denne rangliste.

NYT REGLEMENT OG NYE SPILLEREGLER
REGLEMENT: Et helt nyt reglement vil blive offentliggjort i forbindelse med sæsonstarten. Det nye reglement skal skabe mere klarhed
over dansk snooker og mere gennemsigtighed i forhold til Snookerudvalgets arbejde og virke, mens det samtidigt også er tilpasset DDBU’s
øvrige retningslinjer. Reglementet indeholder de regler, som snookerturneringer bliver afviklet under, og derfor er det relevant både for
spillere og officials at sætte sig ind i det. Ved tvivl kan man altid rådføre sig med medlemmer af Snookerudvalget.
SPILLEREGLER: Nye spilleregler er også på vej. Siden de danske spilleregler blev udgivet i 2009 har der været flere internationale revisioner og tilføjelser. De danske spilleregler vil blive opdateret, så de er på linje med de internationale regler, som er udstedt af WPBSA.

GENERELT
TURNERINGSINDSKUD OG PRÆMIER:
 Turneringsindskuddet til alle turneringer er 200 kr.
 Spillere under 18 år betaler halv pris.
 Der er pengepræmier til alle turneringer.
 Ovenstående punkter gælder ikke for ungdomsturneringer.
SÆRLIGT FOR UNGDOMSTURNERINGER:
 For at være ungdomsspiller må man ikke være fyldt 21 år i det år, hvor sæsonen startede. Det betyder, at man for at være ungdomsspiller i sæsonen 2016-2017 skal være fra årgang 1996 eller derefter.
 Turneringsindskuddet til ungdomsturneringer er 100 kr. for alle spillere - også spillere under 18 år.
 Der er ikke pengepræmier ved ungdomsturneringer.
UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE TURNERINGER:
 Snookerudvalget vil snarest muligt komme med en fortegnelse over, hvilke internationale turneringer spillere kan blive udtaget til,
samt hvilke af disse der ydes tilskud til.
 Ved udtagelse til internationale turneringer udtages den forsvarende danmarksmester først, hvorefter de bedst placerede på den
ordinære rangliste udtages.
 Ved udtagelse til internationale ungdomsturneringer udtages den forsvarende danmarksmester for ungdomsspillere først, hvorefter de
bedst placerede på ungdomsranglisten udtages.

