REGULAMIN: BAŻANTOWO SQUASH LIGA
Sezon 2018-2019
1. Organizatorem rozgrywek jest klub Bażantowo Sport.
2. Przedstawicielem organizatora i sędzią głównym rozgrywek jest Paweł Kobielus.
3. CZAS TRWANIA ROZGRYWEK:
a. Sezon ligowy trwa od 1 października 2018r do 31 maja 2019r i jest podzielony na dwie rundy:
I. runda jesienna: 01.10.2018 r. do 31.01.2019r.
II. runda wiosenna: 01.02.2019 r. do 31.05.2019 r.
4. MIEJSCE ROZGRYWEK:
Rozgrywki odbywają się w klubie Bażantowo Sport na ul. Pijarskiej 3.
5. ZAPISY:
a. W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział poprzez:
I. kontakt telefoniczny: 669-111-989, 32/350-20-93
II. mail: sport@bazantowo.pl lub pm.kobik@gmail.com
b. W zgłoszeniu należy podać:
I. imię i nazwisko, nr. telefonu, mail.
c. Przed przystąpieniem do pierwszej gry należy w recepcji wypełnić kwestionariusz zapisu do ligi.
d. Do rozgrywek można dołączyć w każdej chwili.
6. WPISOWE:
a. Jednorazowe wpisowe do Ligi wynosi 90zł. Płatne w recepcji klubu.
b. Potwierdzenie uczestnictwa zawodnika i wpisanie go do tabeli przez organizatora następuje po
zaksięgowaniu wpisowego i wypełnieniu kwestionariusza zapisu do ligi.
c. Zawodnikowi z tytułu dokonania wpisowego przysługuje:
I. prawo uczestnictwa w Bażantowo Squash Lidze
II. koszulka Bażantowo Squash Ligi
d. Dalsze opłaty zawodnik ponosi tylko z tytułu wynajęcia kortu.
7. NAGRODY:
Nagrody ufundowane są przez sponsorów: Eye®, squashtime.pl, Bażantowo Sport:
1 miejsce na zakończenie sezonu klasyfikacji rakieta Eye o wartości ponad 600zł
generalnej
karnet BS Classic Squash 10h 3mce
2 miejsce na zakończenie sezonu klasyfikacji termobag Eye
generalnej
karnet BS Classic Aqua 3mce
3 miejsce na zakończenie sezonu klasyfikacji akcesoria squashowe Eye
generalnej
karnet BS Classic Aqua 3 mce
1 miejsce w rundzie jesiennej
karnet BS Classic Aqua 3 mce
1 miejsce w rundzie wiosennej
karnet BS Classic Aqua 3 mce
Najwięcej rozegranych meczów w miesiącu
karnet BS Classic Aqua 1 mc
Do rozlosowania wśród wszystkich graczy (raz w owijka i piłka
miesiącu)
Do rozlosowania wśród graczy zajmujących 10 darmowy trening (do wykorzystania w danym
ostatnich miejsc w tabeli (raz w miesiącu)
miesiącu)
8. ROZGRYWKI:
a. zawodnicy sami umawiają się na mecze ligowe
b. nie ma określonego czasu na rozegranie meczu ligowego
c. punktacja: każdy zawodnik ma określoną wartość punktową (im wyższe miejsce w tabeli tym wyższa
wartość punktowa)
d. na mecz ligowy składa się 5 setów (możliwe wyniki do uzyskania to: 5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:5)
e. przykład punktacji: Zawodnik A – wartość punktowa 100 i Zawodnik B – wartość punktowa 80.
Zawodnik A wygrał mecz z Zawodnikiem B 4:1. Zawodnik A otrzymuje 320 punktów (4 wygrane sety

x wartość punktowa Zawodnika B 80 – 4x80=320), a Zawodnik B otrzymuje 100 punktów (1 wygrany
set x wartość punktowa Zawodnika A 100 – 1x100=100)
f. Mecz sędziują sami zawodnicy. Mecz może być sędziowany przez sędziego, jednak zawodnicy muszą
go zorganizować we własnym zakresie oraz musi on być zaakceptowany przez obydwu zawodników.
W sytuacji gdy nie ma sędziego, każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez obydwu
zawodników, a w przypadku sprzecznego zdania zawsze grany jest LET – (powtórka akcji).
g. tabela ligowa będzie aktualizowana raz w miesiącu (awanse i spadki) i publikowana na
www.sport.bazantowo.pl.
h. do tabeli głównej liczą się 4 najlepsze wyniki zawodnika w danym miesiącu
i. po rozegranym meczu zawodnicy mają obowiązek wpisać wynik meczu na kartce ligowej, którą
pobierają i zwracają w recepcji klubu, w przeciwnym wypadku mecz uznaje się za nieważny.
j. mecze rozgrywane są czarną piłką z dwoma żółtymi kropkami (jeżeli zawodnicy ustalą miedzy sobą
inaczej mogą rozegrać mecz inną piłką)
k. wyniki meczów i tabela będzie aktualizowana przez Organizatora na stronie internetowej i w klubie
Bażantowo Sport
l. Jeśli zawodnik nie stawi się na umówione* spotkanie, przegrywa mecz walkowerem 5:0.
m. Jeśli zawodnik anuluje umówione* spotkanie na mniej niż trzy godziny przed, może przegrać mecz
walkowerem
5:0
jeśli
jego
przeciwnik
zgłosi
to
u
organizatora.
*Spotkanie odnotowane w kalendarzu rezerwacji klubu Bażantowo Sport.
n. Jeżeli zawodnik przez 2 miesiące nie rozegrał żadnego spotkania i nie zgłosił kontuzji to zostaje
wykreślony z Ligi, wiąże się to również z utratą wpisowego
o. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznej gry wytyczonych przez Światową
Federację Squasha.
p. wszelkie protesty i uwagi należy zgłaszać Organizatorowi i sędziemu głównemu Ligi.
9. KONTUZJE I POWROTY PO KONTUZJI
a. Zawodnicy zobowiązani są do informowania o kontuzjach (lub dłuższej nieobecności) w recepcji
klubu lub u organizatora rozgrywek.
b. Jeżeli zawodnik ulega kontuzji lub wyjeżdża na dłuższy okres wykluczający go z gry w lidze na okres
min. 4 tygodni, przysługuje mu szansa powrotu na zajmowaną przed przerwą pozycję w rankingu.
Każdą taką kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić do organizatora. Od momentu zgłoszenia będzie ona
brana pod uwagę, jako kwalifikująca się do skorzystania z utrzymania miejsca w lidze.
c. Zasady powrotu:
I. Mecz o szansę powrotu w ww. sytuacji powinien zostać rozegrany najpóźniej dwa tygodnie
po wyleczeniu kontuzji
II. Mecz rozgrywany jest pomiędzy zawodnikiem chcącym powrócić do gry po kontuzji, a osobą
zajmującą obecnie pozycję, z której kontuzjowany spadł (z miejscem w rankingu, które
zajmował przed doznaniem kontuzji)
III. Jeżeli osoba powracająca do Ligi wygra mecz, zajmuje pozycję ex aequo z pokonanym
graczem. np. jeżeli przed kontuzją gracz zajmował pozycję 10 w rankingu, to po wygranym
meczu
zajmują
obaj
pozycję
10.
Pokonany nie spada w rankingu, a powracający jednocześnie zajmuje miejsce sprzed
kontuzji, dopisuje się mu również wszystkie punkty które gracz pokonany miał.
IV. Przegrany
mecz,
dla
powracającego
do
gry,
jest
równoznaczny
z
uszeregowaniem w rankingu na miejscu odpowiednim do posiadanych punktów
V. Osoba zajmująca obecną pozycję i wyzwana do rozegrania meczu o powrót nie ponosi
konsekwencji związanych np. z przegraniem meczu!
VI. Osoba wyzwana do takiego pojedynku ma obowiązek stawić się w umówionym terminie na
mecz, w przeciwnym wypadku zostanie przyznany walkower dla gracza wyzywającego i
powrót na miejsce w lidze zajmowane przed kontuzją.
VII. Mecz o utrzymanie miejsca będzie liczony również jako wynik meczu ligowego.
10. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK
Turniej dla graczy ligowych, podsumowanie rozgrywek oraz ceremonia wręczenia nagród zostanie
przeprowadzona przez organizatora w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
11. DANE OSOBOWE
a. Udział w Lidze jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Ligii oraz Regulaminu Bażantowo Sport.

b. Udział w Lidze jest równoznaczny ze zgodą na publikacje danych zwiaznych z wynikiem meczu i
rankingiem zawodników na stronie www organizatora oraz w mediach społecznościowych.
c. Administratorem danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul.
Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 / 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;
d. Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez Millenium Sport umowy na rzecz uczestnika
ligi oraz w pozostałym zakresie wyrażona powyżej zgoda;
e. dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na rzecz celów opisanych powyżej;
f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców;
g. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich;
h. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
i. Podanie danych objętych powyższym oświadczeniem jest dobrowolne;
j. Uczestnik ligi jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
k. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony
Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
l. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. ZDJĘCIA
W trakcie rozgrywek Bażantowo Squash Ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia/filmy, które będą
publikowane na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie
wyrazić zgody na publikację, lecz musi zgłosić ten fakt pisemnie do Organizatora rozgrywek.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek, z zastrzeżeniem, że
każde zmiany będą podane do wiadomości uczestników.
13. Zawodnik zapisując się do Bażantowo Squash Ligi zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu pod rygorem wykluczenia z ligi.

Katowice, dnia 21.09.2018, Millenium Sport Sp. z o.o.

