Regulamin Porsche Inter Auto Bażantowo Squash Ligi
sezon jesień 2016
Organizator:
„Millenium Sport” Sp. z o.o.
Ul. Pijarska 1,3
40-750 Katowice

Partner/Sponsor:
Porsche Inter Auto Polska

I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Sezon ligi trwa od 2016.09.12 do 2017.01.10. Składa się czterech, miesięcznych cykli i kończy
się turniejem ligowym w dniu 2017.01.10.
2. Przystąpienie do Ligi Squash Bażantowo jest bezpłatne.
3. Zgłoszenia do ligi przyjmowane są w recepcji klubu lub mailowo na adres
squash@bazantowo.pl, w trybie ciągłym przez cały czas trwania ligi. Powinno ono zawierać:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz aktualny ranking PFS (jeśli jest).
4. Zawodnicy rozgrywają mecze ligowe tylko i wyłącznie na kortach klubu Bażantowo Sport.
5. Zawodnicy umawiają się na mecze ligowe między sobą, sami też sędziują swoje mecze.
6. Wynik meczu wpisywany jest do protokołu meczowego.
7. Protokoły meczowe pobrać można z wiszącego stojaka przy gablocie naściennej w strefie
squash.
8. Protokoły meczowe z rozegranych meczy należy wrzucać do skrzynki w recepcji.
9. Wyniki ligi uaktualniane będą z początkiem miesiąca za miesiąc poprzedni pod adresem:
http://www.sport.bazantowo.pl/sport-squash-liga.html
10. Wszelkie reklamacje i uwagi na temat ligi przyjmowane są pod adresem:
squash@bazantowo.pl
11. Prowadzący ligę jest: Szkoła Tenisa Grzegorz Waloch, tel. 501407815
II.
ORGANIZACJA
1. Sezon ligowy podzielony jest na cztery miesięczne cykle.
2. W każdym cyklu prowadzona jest odrębna klasyfikacja w celu wyłonienia zwycięzców
miesiąca, oraz klasyfikacja generalna, w celu wyłonienia zwycięzców całego sezonu.
3. Po każdym cyklu punkty w klasyfikacji miesięcznej będą resetowane.
4. Do klasyfikacji generalnej zaliczony będzie turniej kończący ligę, który odbędzie się w dniu
2017.01.10. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja miesięczna oraz generalna
„najaktywniejszego zawodnika”, gdzie zwycięzcą będzie gracz z największą liczbą rozegranych
meczy.
Cykle:
1. 2016.09.012-2016.09.30
2. 2016.10.01-2016.10.31
3. 2016.11.01-2016.11.30
4. 2016.12.01-2016.12.31
5. Turniej ligowy w dniu 2017.01.10

5. W pierwszym cyklu, każdemu zawodnikowi przypisana jest wartość punktowa. Wartość ta
będzie zależna od miejsca w rankingu PFS (Polska Federacja Suasha), w momencie
przystąpienia do ligi. Jeśli któryś z zawodników nie jest sklasyfikowany w rankingu PFS, jego
wartość punktowa wynosi „50”.
Miejsce w rankingu PFS
Wartość punktowa
001-100
100
101-200
90
201-400
80
401-700
70
701-1000
60
1001- lub niesklasyfikowanie 50
6. W pierwszym cyklu każdy dowolnie dobiera przeciwnika, oraz rozgrywa dowolną liczbę
spotkań, przy czym do końcowej klasyfikacji liczy się dziewięć najlepszych wyników.
(Z jednym przeciwnikiem można rozegrać tylko jedno spotkanie w miesiącu) .
7. Każdy mecz składa się z pięciu setów. Ilość punktów zdobytych w meczu to iloczyn wygranych
setów i wartości punktowej przeciwnika. (Jeśli zawodnik A o wartości punktowej „100”
pokona zawodnika B, o wartości „70” w setach 3:2, to zawodnik A otrzymuje 210pkt (3*70), a
zawodnik B-200pkt (2*100).
8. Dziesięciu graczy, którzy na koniec pierwszego cyklu zgromadzą największą ilość punktów, od
drugiego cyklu utworzą „ Pierwszą Ligę”, zaś pozostali „Drugą Ligę”.
9. Jeśli dwóch lub więcej zawodników zgromadzi taką samą ilość punktów, o kolejności w tabeli
decyduje wynik meczu bezpośredniego.
10. Po każdym cyklu, klasyfikacje miesięczne (punktowa i najaktywniejszego gracza) będą
resetowane.
11. W cyklu drugim, trzecim i czwartym - gracze mogą dowolnie dobierać przeciwnika (raz
z jednym przeciwnikiem), ale tylko w obrębie własnej ligi. Każdy może rozegrać dowolną
liczbę meczy, przy czym liczy się dziewięć najlepszych wyników.
12. Od drugiego cyklu wartość punktowa poszczególnych zawodników będzie identyczna
w obrębie jednej ligi:
Liga
Wartość punktowa
Liga 1
100
Liga 2
80
(Jeśli zawodnik A w „Liga 1” pokona zawodnika B w setach 4:1, to zawodnik A otrzymuje
400pkt, zaś zawodnik B 100pkt. Analogicznie w „Lidze 2” zawodnik A otrzyma 320pkt, a
zawodnik B 80 pkt.)
13. Po cyklu drugim i trzecim- trzech graczy którzy w „Lidze 1” zgromadzili najmniejszą liczbę
punktów w miesiącu, zostanie przeniesionych do „Ligi 2”. Natomiast trzech najlepszych
graczy z „Ligi 2”, analogicznie zostanie przeniesionych do ”Ligi 1”.
14. Klasyfikację generalną utworzy suma punktów zgromadzonych w każdym cyklu miesięcznym,
oraz w turnieju kończącym ligę.
15. Do turnieju kończącego ligę zostanie zakwalifikowanych 32 najlepszych graczy z klasyfikacji
generalnej. Jeśli któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, zostanie on zastąpiony
następnym w klasyfikacji. Do generalnej klasyfikacji „najaktywniejszego zawodnika” zostaną
również zaliczone mecze z turnieju.
Miejsce Pkt. z turnieju
1
1400
2
1100
3
900
4
800
5
750
6
750

7
700
8
700
9
650
10
650
11
600
12
600
13
550
14
550
15
500
16
500
17
450
18
450
19
400
20
400
21
350
22
350
23
300
24
300
25
250
26
250
27
200
28
200
29
150
30
150
31
100
32
100
16. W turnieju kończącym ligę zawodnicy zostaną rozstawieni (bez losowania)zgodnie z zajętymi
miejscami po czterech cyklach w klasyfikacji generalnej.
III.
OPŁATY ZA KORT
Cena wynajęcia kortu na mecz ligowy jest zgodna z aktualnym cennikiem Bażantowo Sport.
IV.
NAGRODY
1. Punktowa klasyfikacja generalna:
Miejsce
1

Nagroda
Voucher od Porsche InterAuto 500zł

2
Voucher od Porsche InterAuto 300zł
3
Voucher od Porsche InterAuto 200zł
2. Klasyfikacja miesięczna punktowa:
Miejsce
Nagroda
1
Voucher od Porsche InterAuto 500zł
2
Voucher od Porsche InterAuto 300zł
3
Voucher od Porsche InterAuto 200zł
Przy równej ilości punktów w obu klasyfikacjach miesięcznych, o wyższym miejscu decyduje pozycja
danego zawodnika w klasyfikacji generalnej.
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeśli z któryś zawodników unika rozegrania meczu, należy poinformować organizatora ligi, a
ten w porozumieniu z obydwoma graczami ustala termin spotkania.

2. Jeśli któryś z zawodników nie stawi się na umówiony mecz oznacza to walkower, chyba że
gracze obopólnie umówią się na kolejne spotkanie.
3. Ostateczne decyzje w kwestiach spornych podejmuje organizator na podstawie regulaminu
ligi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym
momencie jej trwania.
Katowice, dnia 09.09.2016

