Regulamin Ligi Open Zabierzów Squash w sezonie 2018/2019
Informacje Ogólne
1. Liga ZabierzówSquash (dalej jako Liga) rozpoczyna się 7.09.2018 roku a kończy 31.08.2019.
2. Przystąpienie do Ligi jest darmowe.
3. Do Ligi Open może przystąpić każdy zawodnik lub zawodniczka.
4. Uczestnicy Ligi zdobywają punkty na Spotkaniach Piątkowych oraz umawiając się na mecze
indywidualne.
5. Co tydzień ogłaszany jest nowy ranking Uczestników.
6. Nagrody są przyznawane dla Zwycięzców Ligi dwa razy w trakcie jej trwania, dla
najaktywniejszych Uczestników oraz losowane spośród wszystkich Uczestników.
7. Organizatorem Ligi Open jest klub ZabierzówSquash.
8. Prowadzącym Ligę Open jest Bogusław Kaleta.
Spotkania Piątkowe
9. Spotkania piątkowe opierają się rywalizacji Uczestników między sobą.
10. Gramy każdy z każdym. System gry określa Prowadzący Ligę w zależności od ilości Uczestników
(best od 5, best of 3, 3 sety, 2 sety).
11. Termin Spotkań Piątkowych to każdy piątek od godziny 20:00 do 23:00.
12. O wyniku rywalizacji na Spotkaniu decyduje ilość wygranych i przegranych setów przez
Uczestnika. Wygrywa Uczestnik z największą ilością wygranych setów. Przy równej liczbie
wygranych i przegranych setów między dwoma Uczestnikami o kolejności decyduje mecz
bezpośredni danych Uczestników.
13. W przypadku dużej ilości Uczestników Liga OPEN będzie podzielona na dwie Grupy rozgrywające
osobno mecze każdy z każdym.
a. Grupa A będzie składać się maksymalnie z 8 Uczestników.
b. Grupa B będzie składać się maksymalnie z 8 Uczestników.
c. Istnieje możliwość wprowadzenia Grupy C, która będzie rozgrywała Spotkania w innym
terminie ustalonym wspólnie z Klubem i Uczestnikami.
d. Co miesiąc na podstawie Rankingu z Grupy A do Grupy B spada trzech najsłabszych
punktowo Uczestników. Z Grupy B do Grupy A awansuje trzech najlepszych punktowo
Uczestników. Awanse i spadki między grupą B i C analogicznie.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w części regulaminu dotyczącej podziału na
grupy.
14. Punktacja oparta jest o ilość Uczestników według następującego schematu:
a. Uczestnik wygrywający Spotkanie otrzymuje ilość punktów równą ilości Uczestników na
danym spotkaniu,
b. Drugi Uczestnik otrzymuje o jeden punkt mniej,
c. Trzeci Uczestnik otrzymuje o jeden punkt mniej, itd;
d. Ostatni Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Mecze Indywidualne
15. Uczestnicy Ligi mogą rozgrywać mecze indywidualne między sobą.

16. Mecze indywidualne są rozgrywane systemem best of 5.
1. Uczestnicy umawiają się na mecze w godzinach otwarcia Klubu zgodnie z cennikiem. Klub
przewiduje zniżki na Mecze Indywidualne.
2. Mecze Indywidualne mogą być rozgrywane jedynie w klubie Zabierzów Squash.
3. Po zakończeniu meczu Uczestnicy wpisują wynik Meczu do Protokołu na recepcji klubu.
4. Data rozegrania Meczu Indywidualnego decyduje o przypisaniu wyniku do danego Rankingu Ligi.
5.

Punktacja meczy indywidualnych:
a. Uczestnik wygrywający mecz otrzymuje 3 punkty,
b. Uczestnik przegrywający mecz 2 do 3 otrzymuje 2 punkty,
c. Uczestnik przegrywający mecz 1 do 3 otrzymuje 1,5 punktu,
d. Uczestnik przegrywający mecz 0 do 3 otrzymuje 1 punkt.

6. Ilość Meczy Indywidualnych jest nieograniczona. Dwóch Uczestników może rozegrać między sobą
Mecz Indywidualny maksymalnie jeden raz w miesiącu.
Punktacja ogólna
7. Suma punktów Uczestnika ze Spotkania Piątkowego oraz meczy indywidualnych w danym tygodniu
daje sumę, która jest podstawą rankingu Uczestników Ligi Open.
8. Ranking ogólny stanowi podstawę przyznawania nagród Uczestnikom.
Nagrody
9. Uczestnicy Ligi w trakcie Spotkań Piątkowych mają zniżkę na napoje w recepcji klubu.
10. Cotygodniowi zwycięzcy Spotkań Piątkowych otrzymują symboliczne nagrody.
11. Raz w miesiącu wśród Uczestników Ligi losujemy voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w
sklepiku ZabierzówSquash. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest minimum uczestnictwo w 4
Spotkaniach Piątkowych lub 3 Spotkaniach i rozegranie dwóch meczy indywidualnych lub 2
Spotkaniach i rozegranie 3 meczy indywidualnych.
12. Nagroda dla najaktywniejszego Uczestnika: voucher na kwotę 50 zł do wykorzystania w sklepiku
ZabierzówSquash lub voucher na lekcje indywidualną z Mikołajem Krzyżaniak. Lista obecności na
Spotkaniach Piątkowych oraz protokoły Meczy Indywidualnych stanowią podstawę do przyznania
nagrody dla najaktywniejszego Uczestnika.
13. Raz na kwartał lub raz na półrocze przewidziane są nagrody rzeczowe od sponsorów.
Postanowienia końcowe
14. Regulamin Ligi dostępny jest w recepcji klubu ZabierzówSquash.
15. Uczestnik biorący udział w Spotkaniu Piątkowym lub rozgrywający mecz indywidualny akceptuje
niniejszy Regulamin.
16. Organizator Ligi zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostępnych kortów podczas Spotkań
Piątkowych w zależności od ilości Uczestników Ligi.
17. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają publikacji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
18. Zapisując się do ligi w ZabierzówSquash Klient/Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez ZabierzówSquash swoich danych, teraz i w przyszłości,
zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient/
Uczestnik ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest klub ZabierzówSquash.

