
REGULAMIN SQUASH AND MORE LEAGUE 2019/2020 


1. Organizatorem „SQUASH AND MORE LEAGUE” jest Klub SQUASH AND MORE w Orzechu.

2. Rozgrywki ligowe odbywają się w Klubie SQUASH AND MORE w Orzechu.

3. Liga ma charakter otwarty, nie ma znaczenia czy Zawodnik jest klasyfikowany, bądź którą pozycję zajmuje w rankingu PZSQ.

4. Mecze ligowe rozgrywane są od 16.09.2019 r. do 18.06.2020 r.

5. Rozgrywki zostały podzielone na dwie fazy. Fazę ZASADNICZĄ oraz fazę PLAY OFF.

6. Faza ZASADNICZA


• 	Faza zasadnicza trwa od 16.09.2019 r. do 12.04.2020 r. Rozgrywki podzielone są na pięciotygodniowe kolejki. Każda kolejka rozpoczyna się 
w poniedziałek i kończy po kolejnych 5 tygodniach w niedzielę. W sumie zostanie rozegranych 6 kolejek.


• 	Mecze rozgrywane są w grupach 6-cio osobowych na zasadzie „każdy z każdym”. Zawodnicy mają do zagrania mecz i rewanż „best of 5”.

• W szczególnych przypadkach dopuszcza się inną liczbę Graczy w grupie. 
• 	Po zakończeniu każdej kolejki 2 Graczy awansuje do grupy wyżej, 2 Graczy spada do grupy niżej.

• 	Klasyfikacja grupy odbywa się wyłącznie na podstawie rozegranych meczy.

• 	Umawianie meczy w fazie zasadniczej: Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się (wyzywają) osobiście, poprzez grupę liga SQUASH AND 

MORE LEAGUE na portalu Facebook, ewentualnie za pośrednictwem recepcji Klubu.

7. Po zakończeniu fazy zasadniczej Zawodnicy zostaną podzieleni na 2 grupy A i B wg kryterium odpowiednio 40% i 60% ilości zdobytych 

punktów/pozycji w rankingu generalnym tj. punktów za rozegrane mecze, punkty turniejowe oraz punkty dodatkowe.

8. Faza PLAY OFF	


• 	Faza PLAY OFF trwa od 13.04.2019 r. do 18.06.2020 r. 

• 	Zawodnicy podzieleni są na grupy A i B zgodnie z wynikami fazy zasadniczej.

• 	Rozgrywki odbywają się w ramach grupy na zasadzie „każdy z każdym”, mecz i rewanż, „best of 5”.

• Umawianie meczy w fazie play off: Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się (wyzywają) osobiście, poprzez grupę liga SQUASH AND MORE 

LEAGUE na portalu Facebook, ewentualnie za pośrednictwem recepcji Klubu.

• 	Punktacja w grupach jest liczona oddzielnie, punktacja z Fazy Zasadniczej zostaje anulowana i nie ma wpływu na zwycięstwo w grupie, a w 

przypadku grupy A na zwycięstwo w całej lidze. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania bonusu (punktów dodatkowych) 
najbardziej aktywnym Zawodnikom fazy zasadniczej.


9. Równolegle z klasyfikacją OPEN prowadzona będzie klasyfikacja DAMSKA. W klasyfikacji damskiej punkty będą przyznawane zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt. 22. Panie które zajmą 3 pierwsze miejsca w ramach klasyfikacji damskiej, zostaną uhonorowane dodatkowymi 
nagrodami rzeczowymi.


10. Zwycięzcą ligi zostaje Zawodnik, który wygra klasyfikację punktową grupy A.

11. Podsumowanie i zakończenie rozgrywek odbędzie się na turnieju finałowym - 19.06.2020 r.

12. 	Wyniki turnieju finałowego nie mają wpływu na klasyfikację generalną ligi.

13. Przystąpienie i zapisy do ligi.


• 	Zapisy do ligi przyjmowane są do 20.10.2019 r. 

• 	Podczas pierwszej kolejki Organizator dopuszcza wprowadzanie zmian w składach grup wraz z dopisywaniem się Zawodników do ligi na 

zasadzie „dzikiej karty” biorąc pod uwagę ranking PZSQ, wyniki w turniejach oraz meczach bezpośrednich.

• 	Podczas pierwszej kolejki punkty dodatkowe na zakończenie kolejki nie są przyznawane.

• 	W przypadku braku akceptacji przez Zawodnika przypisania/rozstawienia w danej grupie, Zawodnik może rozegrać kwalifikacje.

• 	Jako kryterium klasyfikowania nowych Zawodników przyjmuje się rozegranie min. 2 meczy bezpośrednich z 2 Zawodnikami z danej grupy, do 

której nowy Zawodnik pretenduje.

• 	Punkty zdobyte podczas kwalifikacji nie wliczają się do punktacji ligi.

• 	W przypadku większej grupy równorzędnych Zawodników - składy grup zostaną wyłonione drogą losowania.

• 	Po 20.10.2019 r. nowy Zawodnik może przystąpić do ligi wyłącznie poprzez kwalifikacje, począwszy od grupy C.


14. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.

15. Zawodnicy rozgrywają mecze piłeczką z dwoma żółtymi kropkami.

16. Gracze sędziują sobie sami.

17. Protesty. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, wyłącznie pisemnie na protokole meczowym, bezpośrednio po zakończeniu meczu w 

recepcji Klubu. Organizator odniesie się do zgłoszonego protestu w terminie 48h. 

18. Wyniki każdego meczu należy podać w recepcji Klubu.

19. Walkowery. Zawodnik może zażądać walkowera w sytuacji kiedy;


• 	drugi Zawodnik odwołał mecz do 2h przed umówionym terminem jego rozegrania

• 	drugi Zawodnik nie przyjął wyzwania do rozegrania meczu oraz nie zaproponował innego terminu rozegrania meczu w terminie 10 dni od 

pierwszego proponowanego terminu.

20. Jeśli Zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku 

jeśli mecz został już rozegrany, a jego wynik zostaje anulowany.




21. W przypadku wycofania się Zawodnika z rozgrywek, wszyscy Zawodnicy awansują odpowiednio o 1 miejsce po zakończeniu kolejki, w której 
Zawodnik się wycofał.


22. ZASADY PUNKTACJI:

• 	Udział w meczu – 5 punktów

• 	Zwycięstwo w meczu – 6 punktów

• 	Wygrany set – 2 punkty

• 	Walkower dla zwycięzcy – 17 punktów

• 	Walkower dla przegranego – minus 12 punktów


23. Od 2 kolejki w fazie zasadniczej przyznawane będą punkty dodatkowe odpowiednio;

• 	Grupa A: 1 miejsce 50 pkt; 2 miejsce 48 pkt; 3 miejsce 46 pkt; 4 miejsce 44 pkt; 5 miejsce 42 pkt; 6 miejsce 40 pkt

• 	Grupa B: 1 miejsce 38 pkt; 2 miejsce 36 pkt; 3 miejsce 34 pkt; 4 miejsce 32 pkt; 5 miejsce 30 pkt; 6 miejsce 28 pkt

• 	Grupa C: 1 miejsce 26 pkt; 2 miejsce 24 pkt; 3 miejsce 22 pkt; 4 miejsce 20 pkt; 5 miejsce 18 pkt; 6 miejsce 16 pkt

• 	Grupa D: 1 miejsce 14 pkt; 2 miejsce 12 pkt; 3 miejsce 10 pkt; 4 miejsce 8 pkt; 5 miejsce 6 pkt; 6 miejsce 4 pkt

• 	w pozostałych grupach punkty dodatkowe nie będą przyznane


24. 	Za udział w turniejach PZSQ Organizowanych przez Klub przyznawane są dodatkowe punkty:

• 	11 pkt za udział w turnieju i odpowiednio 6 pkt, 4 pkt, 2 pkt dla trzech najwyżej sklasyfikowanych Zawodników ligi


25. 	Wpisowe do ligi jest bezzwrotne i wynosi 50 zł.

26. Cena za wynajem kortu na mecz ligowy bez względu na porę dnia i dzień tygodnia wynosi 35 zł/h dodatkowe 3,50 zł od każdego Zawodnika 

za mecz trafia do puli nagród finansowych. Nie ma możliwości rozliczenia składki 3,50 zł do puli nagród abonamentem NO LIMIT, kartami 
cafeteryjnymi, bądź kartą płatniczą. Nie ma możliwości zwrotu składki w przypadku wycofania się bądź dyskwalifikacji Zawodnika.


27. 	Klasyfikację generalną wygrywa Zawodnik, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów (rozgrywki i turnieje) po zakończeniu rozgrywek 
grupy A. 


28. Klasyfikację grupy B wygrywa Zawodnik, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów (rozgrywki i turnieje) po zakończeniu rozgrywek grupy 
B.


29. Nagrody:

• 	Przewidywana łączna wartość puli nagród finansowych i rzeczowych wynosi 5000 zł.

• 	Pula finansowa zostanie podzielona pomiędzy grupy A i B.

• 	Nagrody finansowe otrzymują Zawodnicy z największą ilością punktów w klasyfikacji poszczególnych grup A i B , odpowiednio:


• 	30% puli - za 1. miejsce w grupie A,

• 	22% puli - za 2. miejsce w grupie A,

• 	18% puli - za 3. miejsce w grupie A,

• 14% puli - za 1. miejsce w grupie B,

• 	10% puli - za 2. miejsce w grupie B,

• 	6% puli - za 3. miejsce w grupie B.


• PREMIA LOTNA: Podczas rozgrywek, w fazie zasadniczej zostanie trzykrotnie przyznana dodatkowa premia. Po zakończeniu 2, 4 i 6 kolejki. 
Wynik premii lotnej to wynik obliczany zgodnie z zasadami punktacji za mecze i turnieje - bez punktów dodatkowych, za każde premiowane 2 
kolejki oddzielnie. Premia lotna jest przyznawana wyłącznie zwycięzcy. Zwycięzcy premii lotnych otrzymują nagrody rzeczowe.


30. Ustala się iż oficjalną drogą komunikacji regulaminowej pomiędzy Organizatorem a Graczami jest poczta elektroniczna, każdy z Graczy jest 
zobowiązany podać swój aktualny adres email w recepcji Klubu.


31. Wyniki dostępne będą na stronie ligi https://tournament.tools/league/91#/sezon/1908 (faza zasadnicza) oraz https://tournament.tools/league/
91#/sezon/1909 (faza play off).


32. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia, które będą publikowane na stronie internetowej http:// www.squashandmore.pl/ oraz 
https://www.facebook.com/SquashAndMore. 


33. Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację zdjęć. Należy w tym celu wcześniej skontaktować się z Organizatorem ligi.

34. Uczestnik ligi wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego 
przepływu. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez podmiot: Firma 1812 Artur Mostowy ul. Powstańców 2p 
42-622 Nowe Chechło. 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:


• w celu rejestracji w systemie rezerwacyjnym

• w celu zawarcia i realizacji usług jednorazowych oraz terminowych

• w celu przedstawienia oferty usług własnych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację oferowanych usług.

Uczestnik ligi ma prawo do:


• dostępu do treści swoich danych,


https://tournament.tools/league/91#/sezon/1908
https://tournament.tools/league/91#/sezon/1909
https://tournament.tools/league/91#/sezon/1909
http://www.squashandmore.pl/
https://www.facebook.com/SquashAndMore


• zmiany, bądź aktualizacji swoich danych

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.

Ponadto, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Kontakt do administratora ochrony danych osobowych pod adresem: 
artur@squashandmore.pl


35. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i 
przepisów gry Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.


36. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją niniejszego Regulaminu.


mailto:artur@squashandmore.pl

