Regulamin rozgrywek I Oleśnickiej Ligi Squasha
1. Oleśnicka Liga Squasha to amatorskie rozgrywki organizowane przez Oleśnicki
Kompleks Rekreacyjny Atol Sp. z o.o..
2. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
3. Warunki uczestnictwa w Oleśnickiej Lidze Squasha:
◦ Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie wpisowego w wysokości
60,00 zł w kasie saunarium OKR Atol Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20
w Oleśnicy.
◦ Wpisowe nie podlega zwrotowi.
◦ Udział w lidze mogą wziąć wyłącznie amatorzy (przy tym za amatorów uważa się
również zawodników poniżej 250 miejsca w rankingu PFS).
◦ Liczba miejsc w lidze jest ograniczona do maksymalnie 16 uczestników, o udziale
w Lidze decyduje kolejność zgłoszeń.
◦ Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.04.2018 r. lub do wyczerpania limitu
miejsc.
◦ Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Lidze.
◦ Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie mają
przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach Ligi.
◦ Zaleca się wszystkim zawodnikom grę w okularach ochronnych. Grę bez okularów
zawodnicy podejmują na własną odpowiedzialność. Zaleca się również
rozgrzewkę przed rozpoczęciem rozgrywek.
◦ Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników
turnieju i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w
rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom
lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w Lidze.
◦ Zawodnicy biorący udział w Lidze nie są ubezpieczeni przez organizatora
rozgrywek. Zaleca się ubezpieczenie od NNW we własnym zakresie. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kontuzje, urazy oraz
uszczerbki na zdrowiu zaistniałe przed, w trakcie i po zawodach.
◦ Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników podczas
turnieju.

◦ Uczestników Turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu korzystania z kortów
squash Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol Sp. z o.o. w Oleśnicy.
◦ Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
▪ są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
▪ swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych
uczestników turnieju.
4. W przypadku uczestnictwa w lidze 16 zawodników, rozgrywki podzielone zostaną na
4 ligi. Każda liga liczyć będzie 4 zawodników, grających w systemie „każdy
z każdym”.
5. Podział na ligi ustalony zostanie na podstawie wyników kolejki „zerowej”, która
rozegrana zostanie 7.04.2018, od godziny 9.00.
6. Następnie zostanie rozegranych 5 kolejek w terminach: sb. 14.04.2018, sb.
12.05.2018, sb. 19.05.2018, sb. 9.06.2018, sb. 16.06.2018. Mecze rozgrywane będą od
godziny 9.00 do ok. 13.00. Za wyjątkiem kolejki zerowej, zawodnicy z lig 3-4
rozgrywają mecze w godz. ok. 9.00-11.00, z wyższych lig w godz. ok. 11.00-13.00.
7. Po każdej kolejce najlepsi zawodnicy lig 2-4 awansują do ligi wyższej, natomiast
osoby zajmujące ostatnie miejsca w ligach 1-3 spadają do ligi niższej.
8. Zasady rozgrywek:
◦ Liga rozgrywana będzie bez podziału na płeć i kategorie wiekowe,
◦ Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów,
◦ W kolejce zerowej, 16 zawodników zostanie podzielonych losowo na 4 grupy,
◦ Zwycięzcy grup w kolejce zerowej trafią do I ligi, zawodnicy z drugich miejsc –
do II ligi itd.,
◦ Punktacja w ramach kolejki:
▪ maksymalna punktacja w poszczególnych grupach ligowych przy założeniu, że
zawodnik wygra wszystkie swoje mecze w stosunku 2:0:


I liga: 50 punktów,



II liga: 40 punktów,



III liga: 30 punktów,



IV liga: 20 punktów,

▪ punkty odejmowane są za każdy przegrany set (1 stracony set=2 pkt),
◦ W rankingu generalnym sumują się punkty z każdej kolejki (z wyjątkiem
zerowej),

◦ W klasyfikacji końcowej liczy się 4 najlepsze wyniki spośród 5 kolejek,
◦ O kolejności końcowej decydują:
▪ suma punktów,
▪ wyniki meczów bezpośrednich,
▪ różnica wygranych setów,
▪ małe punkty,
9. Zasady gry:
◦ Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, a każdy set do 11 pkt (przy stanie
10-10 gra toczy się do uzyskania 2 pkt przewagi przez jednego z zawodników),
◦ Zawodnik odmawiając rozegranie meczu, oddaje tym samym mecz walkowerem.
Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 10 min. Zawodnik, który nie stawi się na
czas przegrywa swój mecz walkowerem.
◦ Zawodnicy sędziują sobie mecz wzajemnie, zgodnie z zasadą „fair-play,
◦ Zawodnicy mogą wyznaczyć sędziego do prowadzenia meczu, jednak musi zostać
on zaakceptowany przez obu z nich,
◦ Gdy nie ma sędziego, każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez obydwu
zawodników. W przypadku sytuacji spornych gramy zawsze LET – powtórzenie
akcji.
10. Sprzęt:
◦ Mecze w zależności od poziomu graczy w danej lidze rozgrywane będą piłkami z
jedną czerwoną kropką lub z jedną żółtą kropką – piłki zapewnia Organizator,
◦ Zawodnicy powinni posiadać własne rakiety,
◦ Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet w OKR Atol Sp. z o.o., zgodnie z
cennikiem obowiązującym w OKR Atol Sp. z o.o. .
11. Wyniki oraz tabele z rozgrywek podawane będą do wiadomości zainteresowanych na
stronie www.atol.olesnica.pl
12. Wszystkie kolejki zostaną rozegrane na kortach Oleśnickiego Kompleksu
Rekreacyjnego Atol Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20.
13. Nagrody:


Statuetki dla zawodników z trzech pierwszych miejsc rankingu generalnego.
Dyplomy dla wszystkich uczestników.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku
niedostatecznej liczby uczestników.
15. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do zmiany terminów rozgrywek
zastrzega sobie Organizator – Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol Sp. z o.o..
16. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. Decyzje
są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

