Regulamin rozgrywek amatorskich

§ I Informacje ogólne
1. Organizatorem rozgrywek jest ENJOY SQUASH, ul. Rejtana 3, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Rozgrywki są organizowane dla graczy początkujących i mają służyć promocji sportu oraz
podnoszenia jakości gry uczestników.
3. W rozgrywkach może wziąć udział każda osoba, która zna zasady gry pojedynczej w
squasha, a w szczególności informacje dotyczące bezpieczeństwa na korcie. W
uzasadnionych przypadkach organizator może odmówić udziału w rozgrywkach, w
szczególności gdy poziom sportowy danej osoby będzie wyraźnie wyższy niż ogólnie
rozumiany poziom początkującego.
4. Zgłoszenia przyjmowane są na dedykowanych formularzach drogą elektroniczną lub w recepcji
klubu w dowolnym momencie trwania rozgrywek.
5. Odpłatność za kort jest dokonywana zgodnie z cennikiem Enjoy Squash, a sam udział w
rozgrywkach amatorskich nie podlega dodatkowej opłacie.

§ II Zasady rozgrywek
1. Osoby zgłoszone zostaną przydzielone przez organizatora do jednej z dwóch grup (BIAŁEJ lub
CZERWONEJ) i będą w danym sezonie rozgrywać mecze na zasadzie:
a. zawodnik z grupy BIAŁEJ rozgrywa po jednym meczu z każdym z zawodników grupy
CZERWONEJ mecz składający się z pięciu gemów
b. za stawienie się na mecz każdy z zawodników otrzymuje 5 punktów, a za każdy wygrany gem
dodatkowo po 5 punktów (np.: wygrywając 4:1 zawodnicy otrzymują odpowiednio 25
(5+4x5) i 10 (5+1x5) punktów). Suma punktów z danego meczu jest składową rankingu
amatorskiego
c. zawodnik przegrywający umówione spotkanie wynikiem może wystąpić z prośbą o rewanż do
przeciwnika, który jest rozgrywany tylko w przypadku gdy wygrana osoba zaakceptuje
dodatkowy mecz. Punkty za dodatkowy mecz są także doliczane do rankingu, ale
zastępują najgorszy wynik osiągnięty w danym sezonie
d. czas trwania sezonu jest zależny od ilości osób w grupach, ale zakłada się, że nie dłużej niż 3
miesiące. Po upływie sezonu możliwe jest losowe przetasowanie w grupach części lub całości
grających.
2. Możliwe jest utworzenie dodatkowych grup w celu lepszej organizacji rozgrywek.

§ III Zasady tworzenia rankingu, tabela rozgrywek
1. Organizator tworzy trzy rodzaje klasyfikacji:
- rywalizacja między grupami - suma punktów wszystkich wyników jednej grupy względem innej
grupy

- rywalizacja indywidualna w danej grupie - określa pozycję danego uczestnika w danej grupie, im
więcej punktów tym wyższe miejsce w swojej grupie przy czym maksymalna liczba wyników nie
może być większa niż liczba uczestników grupy
- rywalizacja indywidualna między grupami
2. Tabela wyników publikowana jest na bieżąco a uczestnicy wpisują wyniki poszczególnych
meczów do skoroszytu w recepcji klubu.
§ IV Inne
1. Osoby uczestniczące w rozgrywkach Volvo Squash League mogą także uczestniczyć w
rozgrywkach amatorskich pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § I, pkt 2
dotyczącym graczy początkujących.
2. Zaleca się grę w okularach ochronnych i zgodnie z regulaminem klubu jest to
obowiązkowe dla osób poniżej 19 roku życia. Dodatkowo zwracając
szczególną uwagę na bezpieczeństwo grających oraz stosunkowo niski poziom kontroli
piłki u osób początkujących bardzo prosimy o korzystanie z nich podczas każdego
meczu.
3. Osoby osiągające najwyższe notowania w rozgrywkach amatorskich będą zapraszane do
udziału w prestiżowej Volvo Squash League, która z powodzeniem działa od kilku sezonów w
Enjoy Squash.
4. Organizator jest otwarty na wprowadzanie zmian w regulaminie, które miałyby
poprawić atrakcyjność lub jakość prowadzonych rozgrywek.
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