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Informacje wstępne.
1. Organizatorem Enjoy Squash Cup (ESC) jest klub squasha Enjoy w Bielsku-Białej, który posiada
również wyłączne prawa do niniejszego regulaminu.
2. Sezon cyklu ESC trwa od 1.09.2015 do 31.08.2016.
3. Cykl ESC składa się z kilkunastu turniejów, które zostaną rozegrane w klubie Enjoy w sezonie.
Daty turniejów są ustalane przez organizatora na bieżąco w trakcie trwania sezonu.
4. Informacja o każdym z turniejów jest publikowana co najmniej 2 tygodnie wcześniej na stronie
turniejowej www.bo5.pl/enjoy. Znajdują się tutaj również informacje nt. zapisów na turniej,
opłaty turniejowej, nagród, aktualnej listy zgłoszeń, itp.
5. Turniej rozgrywany jest w kategorii OPEN oraz w kategorii damskiej. Turniej OPEN powinien
zgromadzić co najmniej 16 graczy, turniej damski – co najmniej 4 zawodniczki. Jeśli po
zamknięciu list startowych liczba zawodników będzie mniejsza o rozegraniu każdego z turniejów
(OPEN, damski) decyduje organizator.
6. Cykl ESC rozgrywany pod patronatem Polskiej Federacji Squasha co oznacza, że:
a. każdy z turniejów cyklu jest uwzględniony w kalendarzu turniejów PFS; strona
http://pfs.com.pl/turnieje/kalendarz-turniejow-pfs.html,
b. grający w nim zawodnicy zdobywają punkty do ogólnopolskiego rankingu PFS. Aby
punkty zostały uwzględnione w rankingu OPEN, zgodnie z wytycznymi PFS, w turnieju
musi zebrać się co najmniej 16 graczy; aby punkty zostały uwzględnione w rankingu
damskim w turnieju muszą zebrać się co najmniej 4 zawodniczki.
Ranking Enjoy Squash Cup, punktacja turnieju.
7. Gracze, którzy biorą udział w turnieju, zdobywają punkty do klubowego rankingu Enjoy Squash
Cup. Punkty te odpowiadają punktom z tabeli punktowej turnieju indywidualnego (załącznik nr 9
do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych PFS w sezonie 2015/16) i są zależne od rangi jaką
dany turnieju uzyskał w PFS (B0 – B5).
8. O aktualnej pozycji zawodnika w rankingu Enjoy Squash Cup decyduje wynik punktowy, na który
składa się suma 8-miu najlepszych jego wyników zdobytych w turniejach tego cyklu w sezonie.
Po każdym turnieju jest w ten sposób aktualizowany ranking cyklu ESC.
Klasyfikacja końcowa zawodników
9. Klasyfikacja końcowa zawodników bazuje na rankingu ESC przeliczonym po ostatnim turnieju
cyklu w sezonie.
Informacje dodatkowe
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu w trakcie sezonu.
11. Nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów cyklu ESC są wręczane zawodnikom na
ceremonii zakończenia poszczególnych turniejów cyklu. Dodatkowe nagrody za najlepsze wyniki
uzyskane w całym cyklu zostaną określone w terminie późniejszym.
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Prawa autorskie.
12. Wszelkie prawa związane z kopiowaniem (w całości lub części) i upublicznianiem niniejszego
regulaminu są zastrzeżone. Kopiowanie regulaminu w całości lub jego części i upublicznianie jest
możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.
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