Regulamin Porsche Inter Auto Bażantowo Squash Ligi – sezon 3/2015

Organizator:
„Millenium Sport” Sp. z o.o.
Ul. Hierowskiego 2
40-750 Katowice
Partnerzy/Sponsorzy:
Porsche Inter Auto Polska
Median S.A.

Miejsce:
Korty squash Bażantowo Sport
Ul. Pijarska 3
40-750 Katowice
Termin:
1. Czas trwania ligi określa się na okres od 1 września do 31 grudnia.
2. Liga zostanie rozegrana w dwóch etapach:
a) I etap (wrzesień-październik)
b) II etap (listopad-grudzień).
Zapisy:
1. Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
squash@bazantowo.pl, bądź w recepcji Bażantowo Sport.
2. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest prawidłowe uzupełnienie formularza uczestnika ligi.
3. Do udziału w lidze można dopisać się w każdym momencie jej trwania.
4. Opłata startowa w lidze wynosi 50 zł (koszulka we wpisowym). Płatności należy dokonać w
recepcji Bażantowo Sport – najpóźniej w dniu rozegrania pierwszego meczu.
5. Zwolnieni z opłaty startowej są posiadacze karnetów rocznych Squash Bażantowo Sport.
7. Osobą odpowiedzialna za prowadzenie Ligi jest Tomasz Zemela tel. 503590647
8. Cennik kortu dla ligowców wynosi 30 zł przez cały tydzień, niezależnie od godziny.
9. Mecze należy rozgrywać wyłącznie na kortach Bażantowo Sport.
Ogólne zasady rozgrywek:
1. Mecze odbywają się o dowolnej porze poprzez umówienie się z innym zawodnikiem.
2. Zawodnicy powinni kontaktować się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej, bądź
telefonicznie.
3. Liga rozgrywana jest systemem grupowym.

4. W pierwszym etapie (wrzesień/październik) zawodnicy zostaną losowo podzieleni na dwie grupy.
5. Losowanie odbędzie się 31 sierpnia 2015 roku.
6. Zawodnicy w wylosowanych grupach będą rozgrywać mecze systemem"każdy z każdym" – 2
mecze z każdym zawodnikiem (mecz i rewanż).
7. Po pierwszym etapie zawodnicy, którzy uplasują się w pierwszej połowie tabeli utworzą I Ligę,
natomiast zawodnicy z dolnej połowy tabeli utworzą II Ligę.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grup oraz ich liczbę ze względu na ilość
zgłoszonych zawodników.
9. W drugim etapie (listopad/grudzień) zawodnicy w I i II Lidze rozegrają ponownie mecze
systemem "każdy z każdym" – 2 mecze z każdym zawodnikiem (mecz i rewanż).
10. Zawodnicy, który nie rozegrają żadnego spotkania podczas trwania etapu zostaną usunięci z ligi.
11. Zawodnicy mogą rozgrywać mecze wyłącznie w obrębie dane grupy.
12. Zawodnicy, którzy dołączą do rozgrywek podczas ich trawania zostają dopisani do grupy, która
aktualnie będzie posiadać mniejszą ilość zawodników.
13. Uczestnicy, którzy będą chcieli dołączyć do ligi po zakończeniu pierwszego etapu zostaną
dopisani do najniższej ligi.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim
zmian w trakcie trwania Ligi.
21. Udział w Lidze jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. System punktacji meczów
1. Zawodnicy rozgrywają spotkania systemem do 3 wygranych setów (best of 5). Za zwycięstwo
stosunkiem setów 3:0 i 3:1 zawodnik otrzymuje 3 pkt, za zwycięstwo stosunkiem setów 3:2 – 2 pkt,
za porażkę stosunkiem setów 2:3 – 1 pkt, natomiast za porażkę 1:3, bądź 0:3 – 0 pkt.
2. Uczestnicy powinni w danym etapie rozegrać spotkania ze wszystkimi zawodnikami w danej
grupie.
3. Za wszystkie nierozegrane mecze przyznaję się 0 pkt.
4. Sytuacje, gdy zawodnik odmawia rozegrania meczu należy zgłaszać do koordynatora ligi w celu
weryfikacji i ewentualnie przyznania walkowera (3:0).
5. Po zakończeniu I etapu (wrzesień/październik) punkty zdobyte przez zawodników zostają
zachowane.

Nagrody:
1. Miejsce: lodówka samochodowa od PORSCHE Interauto
2. Miejsce: torba audi z baterią słoneczną od PORSCHE Interauto
3. Miejsce: zegarek Audi od PORSCHE Interauto
4. – 10. Miejsce: torba sportowa od PORSCHE Interauto

20.08.2015
Anna Boryczka
Manager ds. sportu i sprzedaży

