REGULAMIN: VOLVO SQUASH LEAGUE (VSL)
SEZON 2017/18 - 2018/19

Informacje wstepne
1. Organizatorem VSL jest klub squasha Enjoy w Bielsku-Białej, który posiada równiez wyłaczne
prawa do niniejszego regulaminu.
2. Aby przystapic do Volvo Squash League (VSL) nalezy wypełnic formularz dołaczenia do ligi
(dostepny w recepcji klubu lub na stronie internetowej ligi:
www.enjoysquash.com/volvosquashleague) i przesłac go na adres liga@enjoysquash.com lub
pozostawic w recepcji klubu.
3. W sezonie ligi rozgrywane sa kolejki ligowe.
4. W ramach VSL istnieja rozgrywki:
◦ OPEN – rozgrywki dostepne dla kazdego (bez ograniczen) w ramach których tworzone
sa grupy: Extraliga (grupa najlepszych graczy) oraz kolejno Grupy: 1, 2, 3
◦ damskie – utworzenie w sytuacji zgłoszenia sie minimalnej liczby chetnych.
5. W ramach VSL tworzone sa 8-mioosobowe grupy zawodników. Niektóre grupy moga posiadac
inna ilosc zawodników – wynika to np. z dołaczenia do grupy osoby z zamrozonym rankingiem
lub ostatniej grupy ligi, która moze nie byc pełna lub przekraczac standardowa liczbe graczy.
6. Nowe osoby, które zgłosiły sie do ligi, dołacza do niej w momencie zakonczenia jednej kolejki i
rozpoczecia kolejnej. W wyjatkowych sytuacjach (wolne miejsce w grupie, poczatek kolejki)
organizator moze dołaczyc nowa osobe do odbywajacej sie juz kolejki.
7. W trakcie trwania kolejki ligi dołaczenie dodatkowych osób bedzie rozpatrywane
indywidualnie
przez organizatora w zaleznosci od ilosci tychze osób oraz liczebnosci ostatniej grupy ligi.
8. Zawodnik przystepujacy do ligi VSL zobowiazuje sie do poczynienia wszelkich staran, aby
rozegrac mozliwie jak najwiecej pojedynków w danej kolejce ligi.
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9. Organizator posiada na kazda kolejke ligi dzikie karty w ilosci odpowiadajacej ilosci grup
ligowych – na kazde cztery grupy ligowe przypada jedna dzika karta liczac od grupy 1-wszej
(1-4, 5-8, 9-12, itd., z wyjatkiem Extraligi). Organizator dodatkowo posiada jedna dzika karte
na start sezonu. Dzika karta organizatora umozliwia dodanie do ligi zawodnika, który nie brał
udziału w lidze przez co najmniej 6 miesiecy. Dodanie nowego zawodnika dzieki dzikiej karcie
moze spowodowac utworzenie grupy maksymalnie 9-osobowej. W szczególnych przypadkach
organizator moze wykorzystac dodatkowe dzikie karty.

Kolejka ligowa.
10. Kolejka ligi VSL trwa zazwyczaj 7 tygodni. Organizator moze wprowadzic wyjatek od tej
reguły w przypadku konkretnej kolejki w sezonie (okres swiat, wakacji, itp.). Harmonogram
aktualnej kolejki ligi jest dostepny na stronie internetowej ligi.
11. W obrebie kazdej kolejki ligi zawodnicy samodzielnie umawiaja sie ze soba na rozegranie
pojedynków. Rozgrywaja je (kazdy z kazdym) w odstepach srednio jednego meczu tygodniowo
przy czym nie jest problemem rozgrywanie meczów z inna czestotliwoscia.
12. Organizator ligi bedzie starał sie pozyskac partnera ligi, dzieki któremu uda sie zorganizowac
koszulki dla ligowiczów. W tej sytuacji zawodnicy zostana poproszeni o przymierzenie
koszulek testowych i wskazanie swojego rozmiaru.
13. Mecz indywidualny kolejki ligi składa sie z 5-ciu gemów. Wynik meczu moze zakonczyc sie
wynikiem 5:0, 4:1, 3:2 lub walkowerem (uwzgledniany jest wynik zdobyty do momentu
zgłoszenia walkowera). Wyniki meczów wprowadzane sa do tabeli rozgrywek kolejki.
14. O pozycji zawodnika w rankingu kolejki ligi decyduja wyniki ze spotkan rozegranych z
pozostałymi zawodniczkami grupy, do której razem przynaleza. Gracz X znajdzie sie w tabeli
rankingu nad graczem Y jesli:
◦ ma wiecej wygranych meczów, a jesli te ilosci sa równe to
◦ ma wiecej wygranych gemów, a jesli te ilosci sa równe to
◦ gracz X wygrał z graczem Y w ich meczu indywidualnym, a jesli mecz nie został
rozegrany to,
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◦ korzystniejszy wynik z najlepszym zawodnikiem tej grupy lub w razie nierozegrania – z
kolejnymi osobami z najlepszymi wynikami w danej grupie (mecz przegrany wynikiem
0:5 ma wyzsza range niz mecz nierozegrany).
•

przy czym przy finalnej ilosci meczów i gemów nalezy uwzglednic mecze/gemy ujemne
wynikajace z punktu regulaminu zwiazanego nierozegranymi meczami.

Awanse i spadki. Extraawans.
15. Po rozegraniu kolejki ligi VSL, bazujac na rankingu kolejki ligi, przed kolejna kolejka
nastepuja zmiany w grupach ligi VSL:
◦ dwóch zawodników, którzy zajma najwyzsze 2 miejsca w grupie (z wyjatkiem Extraligi)
zostaja przesunieci do grupy wyzszej (awans),
◦ zawodnicy, którzy zajma miejsca od 7-ego do ostatniego zostaja przesunieci do grupy
nizszej (spadek) – dla grupy 8-osobowej sa to ostatnie dwa miejsca, dla grupy o
wiekszej liczebnosci jest to odpowiednio wieksza ilosc miejsc spadkowych; dla grup o
liczebnosci 7 lub mniejszej, miejscami spadkowymi sa ostatnie 2 miejsca;

◦ zawodnicy, którzy zajma miejsca 5 i 6 znajduja sie na pozycjach zagrozonych spadkiem
w sytuacji kiedy:
◦ co najmniej jedna grupa powyzej grupy w której grał zawodnik ma liczebnosc 9 lub
wiecej graczy – zagrozenie spadkiem dla zawodnika, który zajał pozycje 6;
◦ (1) co najmniej dwie grupy powyzej grupy w której grał zawodnik ma liczebnosc 9 lub
wiecej graczy lub (2) co najmniej jedna grupa powyzej grupy w której grał zawodnik ma
liczebnosc 10 lub wiecej graczy – zagrozenie spadkiem dla zawodnika, który zajał
pozycje 5,
◦ wynika to z dazenia do uzyskiwania grup 8-osobowych.
◦ zawodnicy, którzy zajma miejsca 3 i 4 pozostaja w swojej grupie i nie sa zagrozeni
spadkiem.

Regulamin ligi Volvo Squash League rozgrywanej w klubie Enjoy (Bielsko-Biała) w sezonie 2016/17. Wszelkie prawa
zastrzezone

16. W przypadku grup ostatnich moze zajsc sytuacja, ze wsród w przypadku duzej ilosci nowych
graczy zostały utworzone dwie grupy o tej samej liczbie, np. 11A i 11B. Z tych grup awansuje
łacznie 8 osób, które utworza w nowej kolejce grupe 11, pozostali gracze znajda sie w grupie
12.
17. Po zakonczeniu kolejki zawodnik, który przynajmniej n-1 (gdzie n to ilosc przeciwników w
jego obecnej grupie) meczów zwyciezył w stosunku 5:0 otrzymuje mozliwosc extraawansu.
Warunkiem sa wszystkie rozegrane mecze.

18. Extraawans polega na przejsciu o 2 grupy wyzej od grupy, w której zawodnik brał udział.
Zawodnik, który dodatkowo nie przegrał zadnego meczu w grupie moze ubiegac sie o wyzszy
awans – taka prosba musi zostac przekazana do organizatora przed zakonczeniem kolejki.
Organizator rozpatruje tego typu prosby indywidualnie. Extraawans nie dotyczy awansu do
Extraligi.

19. Gracz, który odwołał pojedynek jest wtedy odpowiedzialny za ustalenie dogodnego dla swojego
przeciwnika innego terminu spotkania, przy czym mecz ten musi odbyc sie w terminie trwania
danej kolejki ligi. Jesli mecz pomiedzy zawodnikami nie odbedzie sie, to:
◦ w sytuacji kiedy zaden z zawodników nie wykazał checi zorganizowania pomiedzy nimi
spotkania, zostanie wpisany wynik v/o (obustronny walkower),
◦ w sytuacji kiedy jeden z zawodników wykazywał checi rozegrania pojedynku a ze
strony drugiego zawodnika nie pojawiły sie odpowiedzi (brak odpowiedzi na
przynajmniej 2 smsy) lub wymagane terminy mu nie odpowiadały, sam nie wskazujac
innych propozycji terminów, zostaje przyznany walkower dla zawodnika pierwszego.
Aby jednak wynik został wprowadzony zawodnik ten powinien przesłac na adres
liga@enjoysquash.com (z kopia do drugiego zawodnika) wiadomosc zawierajaca krótki
opis próby zorganizowania tego pojedynku – wiadomosc ta powinna zostac przesłana w
ostatnim tygodniu trwania danej kolejki.
◦ Dopuszczane jest oddanie jednego walkowera przez zawodnika w trakcie trwania
jednej kolejki. Nastepne walkowery beda uznawane jako mecze nierozegrane dla obu
zawodników (Pkt. 21).
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20. Do ostatniego dnia kolejki ligi nalezy przekazac organizatorowi (liga@enjoysquash.com)
informacje o wszystkich walkowerach (dotyczy tych walkowerów, które nie zostały zaznaczone
na formularzach ligowych w trakcie trwania kolejki).
21. Nierozegrane mecze beda wiazały sie z konsekwencjami ujemnych gemów i ujemnych meczów
w klasyfikacji koncowej kolejki ligi. W zaleznosci od ilosci nierozegranych meczów:
◦ jeden nierozegrany mecz – odjecie 1-ego gema w klasyfikacji koncowej,
◦ dwa nierozegrane mecze – odjecie 3-ch gemów w klasyfikacji koncowej,
◦ trzy nierozegrane mecze – odjecie 1-ego meczu w klasyfikacji koncowej,
◦ cztery nierozegrane mecze – odjecie 3-ch meczów w klasyfikacji koncowej,
◦ piec nierozegranych meczów – spadek o dwie grupy, przy powtarzaniu sie tej sytuacji
mozliwe jest dyscyplinarne usuniecie z ligi. Wyjatkiem jest problem zdrowotny,
trwajacy wiecej niz 50% czasu trwania kolejki – wtedy nastepuje spadek o jedna grupe,
wymagane jest potwierdzenie takiego stanu. Dodatkowo wszystkie wyniki tego
zawodnika zostaja zamienione na wynik: „0:5 v/o”.
22. Mecz oddany walkowerem traktowany jest jako nierozegrany jedynie dla osoby, która ten mecz
oddaje. (warunek: max. jeden walkower na kolejke pkt. 19)
23. Nierozegrane mecze beda traktowane jako wynik punktowy 0:0 oraz obustronny walkower.
24. Wszystkie mecze podlegaja weryfikacji przez organizatora VSL.
25. Mecze beda uwzgledniane tylko z uzupełnioną datą.

Klasyfikacja koncowa zawodników
26. Klasyfikacja koncowa zawodników jest tworzona po zakonczeniu ostatniej kolejki ligi w
sezonie. W klasyfikacji koncowej ligi uwzgledniani sa tylko zawodnicy, którzy przynajmniej
jeden raz znalezli sie w Extralidze.
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27. Srednia z uzyskanych miejsc w poszczególnych kolejkach determinuje uzyskane w lidze
miejsce. Do sredniej sa brane uzyskane miejsca z wyjatkiem jednej najsłabszej kolejki dla
zawodnika.
28. Im ta srednia dla zawodnika jest nizsza tym finalna jego pozycja w rankingu jest wyzsza (w
przypadku tych samych wartosci uzyskanych przez 2-óch lub wiecej zawodników, o kolejnosci
finalnej decyduje kolejnosc uzyskana przez tych zawodników w ostatniej kolejce).
29. Zawodnik, który zagrał w Extralidze nie we wszystkich kolejkach sezonu, otrzyma w
klasyfikacji koncowej wartosci ‘9’ w tych kolejkach w których nie grał w Extralidze.

Informacje dodatkowe
30. Organizator zastrzega sobie mozliwosc wprowadzenia zmian do regulaminu w trakcie sezonu.
Ewentualne zmiany beda jednak wprowadzane w miare mozliwosci z poczatkiem trwania
kolejki.
31. Zawodnicy opłacaja kort zgodnie z cennikiem klubu.
32. Zwyciezca meczu po rozegranym meczu ma obowiazek wpisac wynik na formularzu ligowym
dostepnym w recepcji klubu.
33. W szczególnych przypadkach zwiazanych z choroba, długoterminowym wyjazdem itp. istnieje
mozliwosc zamrozenia rankingu. Moze to byc wykonane na okres maksymalnie 12-stu
miesiecy. Po powrocie zawodnik trafia do grupy o jeden nizszej niz ta, z której rezygnował –
pod warunkiem, ze powrót do ligi nastapił w ciagu 6-ciu miesiecy od rezygnacji. W
przeciwnym wypadku zawodnik trafi do grupy o 2 numery nizszej.
34. Nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów ligi oraz sposób ich wreczania zostana
okreslone w załaczniku do tego regulaminu, który ukaze sie w trakcie trwania sezonu ligi.

Prawa autorskie.
35. Wszelkie prawa zwiazane z kopiowaniem (w całosci lub czesci) i upublicznianiem niniejszego
regulaminu sa zastrzezone. Kopiowanie regulaminu w całosci lub jego czesci i upublicznianie
jest mozliwe wyłacznie za zgoda klubu Enjoy.
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