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CONHEÇA MIKE COLLIER
Meu nome é Michael (Mike) Collier e moro em Sacramento, Califórnia. Eu sou do Reino Unido e me mudei para os Estados Unidos em 2018 para morar com 
meu marido, que atualmente está terminando seu doutorado em Estudos Culturais na Universidade da Califórnia, Davis. Nasci em Londres, mas cresci na 
cidade de Brighton e Hove, em Sussex, no sul da Inglaterra, e foi quando comecei a jogar sinuca. 

Peguei em um taco pela primeira vez em 1998 quando entrei para a Frank Sandell Coaching School em Worthing, West Sussex, onde fui orientado e treinado 
por Frank Sandell. Frank tinha muitos anos de experiência treinando jogadores mais jovens na área de Sussex. Na escola de treinamento, jogávamos uma vez 
por semana em uma mini-liga, e todo mês havia um torneio maior onde competia contra jogadores melhores e mais velhos. Frank me apresentou os 
princípios básicos de como jogar sinuca, a etiqueta do jogo e também o lado mental do jogo. Cresci rápido e me tornei um jogador mais forte trabalhando 
minha carreira na escola de treinadores com a orientação de Frank. Devo muito a Frank por seu apoio e orientação ao longo dos anos, e agora nos tornamos 
bons amigos. Frank também é o melhor do ramo em repor as solas dos tacos. 

À medida que meu jogo ficava mais forte e eu ficava mais confiante, comecei a jogar em algumas ligas locais nas cidades de Worthing, Horsham e na cidade 
de Brighton e Hove. Isso foi um avanço para mim, de jogar com outros jogadores juvenis para jogar com jogadores adultos experientes, o que me ajudou 
muito no meu jogo e ganhei muita experiência. Como sempre digo, você aprende mais com suas derrotas do que com suas vitórias. O padrão de jogo na liga 
Brighton e Hove era particularmente alto, com cerca de cinquenta jogadores capazes de quebrar um século. Também comecei a jogar em algumas 
competições regionais e municipais. Aos 15 anos, ganhei o West Sussex County Handicap Championships e, com isso, me tornei o jogador mais jovem a 
vencer um evento de West Sussex County. Durante esse mesmo período, consegui romper meu primeiro século e estava ficando cada vez mais forte. 

À medida que fui crescendo comecei a jogar em eventos nacionais na Inglaterra organizados e dirigidos pela EASB (Associação Inglesa de Snooker e Bilhar). 
Lutei no Campeonato Inglês Amador e no Q School, e meu melhor resultado foi chegar às 32 finais do Campeonato Inglês Amador em uma ocasião. Também 
joguei regularmente no Pontins Festival of Snooker em Prestatyn, País de Gales, onde havia uma abundância de jogadores de todas as áreas do Reino Unido. 
Foi uma competição difícil devido ao alto padrão de jogo. Durante minha participação nos festivais de sinuca, tive a sorte de interpretar muitos jogadores 
profissionais atuais e antigos, incluindo Nigel Bond, Andrew Norman, Gary Wilson, Kuldesh Johal, David Grace, Sean O’Sullivan e Jamie Cope. Infelizmente 
não venci nenhum deles, mas meus resultados mais próximos foram 4-3 para Andrew Norman, 3-2 para Nigel Bond, 2-1 para David Grace e 2-1 para Gary 
Wilson. Meu melhor resultado nos festivais foi quando cheguei às semifinais da competição de placas em 2008. Muitos outros jogadores me chamavam de 
“granito” porque eu havia desenvolvido uma mentalidade de que era um jogador difícil de vencer. 

Alguns anos mais tarde na minha vida, comecei uma nova carreira como comissário de bordo, o que significava que não era capaz de praticar tanto quanto 
queria e meu jogo não estava tão afiado quanto antes. Ainda jogava regularmente em competições locais, mas não tinha mais tempo para jogar em eventos 
nacionais na Inglaterra. Tive a sorte de enfrentar Jimmy Robertson nas oitavas de final do East Sussex Open, onde perdi por 3 a 2 depois que Jimmy fez uma 
pausa de um século para vencer. Consegui vencer o Brighton e o Hove Da Costa Open em 2017, uma das minhas melhores conquistas considerando o nível de 
jogadores desta liga. 

Minha vida mudou drasticamente quando em 2018 decidi me mudar para os Estados Unidos para morar com meu marido. Depois que me mudei para os 
Estados Unidos, consegui encontrar um clube de sinuca 
localmente na cidade de San Jose, que fica ao sul da Baía de 
São Francisco. Este clube chama-se California Snooker e 
tornou-se o meu clube em casa. Aqui conheci muitos jogadores 
locais e jogadores de muitas origens diferentes. Conheci Ajeya 
Prabhakar, que me apresentou à United States Snooker 
Association e aos torneios disponíveis para jogadores nos EUA. 
Ele também me informou sobre uma nova associação que havia 
sido criada, chamada Pan American Billiards and Snooker 
Association (PABSA), que realizaria um campeonato inaugural 
em 2019 em Houston, Texas. Entrei no campeonato sem saber o 
que esperar, mas entrei com todo o entusiasmo. Fiquei 
satisfeito com meus esforços para chegar às quartas de final, 
onde perdi por 4 a 2 para John White, do Canadá. Joguei bem e 
conheci muitos jogadores qualificados no evento de outras 
áreas da região pan-americana, o que foi emocionante. No ano 
seguinte, eu estava ansioso para me envolver com a PABSA e 
recebi a oferta do cargo de Diretor de Mídia, que é um cargo 
muito interessante de se ter. Tenho o prazer e a honra de poder 
ajudar os jogos de sinuca e bilhar a crescerem tanto nos 
Estados Unidos quanto na região pan-americana, agora e no 
futuro. 
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Romil Azemat 
Academia de Snooker de Arizona

Meu nome é Romil Azemat e sou o proprietário da Arizona Snooker Academy em Phoenix, Arizona. 

Eu costumava ter minha própria mesa Riley Aristocrat em casa, e quando eu e minha esposa 
compramos nossa nova casa, decidimos não colocar a mesa na nova casa. Depois de alguns anos 
comecei a ter problemas de saúde, então procurei meu médico que me disse que preciso me manter 
ocupada com coisas que me fazem feliz, como ir à academia e outras atividades. Tentei de tudo e 
minha saúde não melhorou. Minha esposa me disse para reconstruir a mesa de sinuca porque ela 
sabia que isso iria melhorar minha saúde. Então, decidi vender meu escritório em Scottsdale, 
Arizona, e comprar um armazém perto da minha casa. Comecei a desenhar o layout e cheguei à 
conclusão de que colocaria uma mesa de sinuca em meu showroom. Contei a algumas pessoas sobre 
meu plano e, nas semanas seguintes, recebi ligações de pessoas que me perguntaram se poderiam 
vir jogar assim que eu tivesse a mesa montada.  

Uma noite, enquanto estava sentado na varanda com meu cunhado, que trabalha em informática, 
perguntei se era possível transformar meu showroom em uma sala de sinuca com quatro mesas e se 
o funcionamento das mesas poderia ser automatizado, tudo controlado por um aplicativo. Tínhamos 
ideias sobre como isso poderia funcionar e, no dia seguinte, eu estava conversando com 
desenvolvedores de aplicativos e assinando um contrato para iniciar o processo. Projetamos o 
aplicativo para que você possa agendar seu horário de mesa. Ao chegar, a luz da mesa acenderá 
assim que você iniciar a sessão no aplicativo. Quando terminar, a luz se apagará e você poderá pagar 
o tempo da mesa no caixa. A entrada é biométrica. Enquanto as melhorias no prédio começavam, eu 
fiz uma viagem a Pequim para me encontrar com o Xingpai STAR para me tornar seu distribuidor 
exclusivo nos Estados Unidos e também para comprar as mesas para meu novo local. Comprei 
quatro das mesas de torneio de TV vistas no World Snooker Tour. Tivemos nossa inauguração em 15 
de maio de 2019 e hoje temos 72 membros. Eu chamei o local de Arizona Snooker Academy. 

Desde que o clube foi inaugurado, fui contatado por muitos entusiastas da sinuca para comprar 
mesas de sinuca para seu uso pessoal. Também vendi algumas mesas para pessoas que começaram 
seus próprios clubes. Já vendi muitas mesas Xingpai nos Estados Unidos, e isso me deixa muito feliz 
porque vejo que a sinuca está crescendo em todo o país. Antes de me tornar distribuidor, ninguém 
vendia mesas de sinuca nos Estados Unidos e todas as mesas eram importadas do Reino Unido, o 
que dificultava muito a compra. Também comecei meu relacionamento com Simon Barker, da Barker 
Billiards, que fazia uma viagem aos Estados Unidos a cada seis meses para instalar as mesas que eu 
vendia. Simon é um dos melhores instaladores de mesa do mundo e se encaixa na maioria das 
mesas dos 32 melhores jogadores, Ronnie O'Sullivan entre eles. Infelizmente, o COVID-19 nos atingiu 
muito, então tive problemas para chamar Simon durante esse período. Assim que as fronteiras se 
abrirem, ele estará pronto para viajar novamente. 

Desde que abrimos, minha saúde melhorou e o sinuca realmente ajudou a mim e a outros a jogar o 
jogo que realmente amamos. Os jogadores de sinuca estão chegando e aprendendo a etiqueta da 
sinuca e estão maravilhados com a beleza do jogo. 

Com Daren Taylor - que é filho de David Taylor (o Silver Fox) - comecei um torneio local na Arizona 
Snooker Academy com uma grande desvantagem para os melhores jogadores, para dar uma chance 
a outros jogadores de competir e tornar os jogos mais balanceados. Espero sediar o Campeonato 
Nacional dos Estados Unidos pela primeira vez e receber grandes torneios em dinheiro com 
jogadores internacionais participando,  claro que com a ajuda e aprovação da Associação de Snooker 
dos Estados Unidos. Não abri esta academia como um negócio porque não se ganha dinheiro quando 
não se serve comida ou bebida. Isso é puramente uma paixão minha, e meu próximo passo é 
convidar crianças de diferentes idades de escolas próximas para brincar aqui gratuitamente. Meu 
objetivo geral é fazer o esporte crescer nos Estados Unidos. Tenho certeza de que torneios maiores de 
sinuca chegarão aos Estados Unidos em breve. 

Mike Collier 
Estatísticas do atleta 

Nome - Mike Collier
Apelido - A Força
Reside em - Sacramento, 
Califórnia, Estados Unidos
Nascido -Brighton and 
Hove, Reino Unido
Idade - 33
Maior tacada - 136 
Conquistas 

Finalista das quartas de 
final do Campeonato Pan-
Americano de 2019
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Campeonato Feminino e Juvenil 
A Associação Pan-Americana de Bilhar e 
Snooker está procurando jogadores que 
gostariam de registrar seu interesse em 
jogar um Campeonato PABSA Feminino e 
um Campeonato PABSA Sub-21 Juvenil. 

A PABSA pretende realizar os dois eventos 
na Costa Rica no inverno de 2021. 

Se você está interessado em participar deste 
evento, envie um e-mail para PABSA em 

info@pabsa.org 

Boletim da PABSA escrito por Mike Collier - Diretor de Mídia

Apoie a PABSA

PABSA precisa da 
sua ajuda para 

desenvolver e crescer 
o Snooker e o Bilhar 
nas Américas. Para 

apoiar você pode 
fazer uma doação 

Doe aqui!

Siga PABSA 
Acompanhe-nos nas redes 

sociais e fique por dentro das 
novidades do esporte e da 

Federação.

Parceiros da Associação Pan-
Americana de Bilhar e Snooker
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