Regulamin Ligi Wtorkowej – Runda Zimowa
1. Liga to cykl 13 kolejek. Kolejki rozgrywane są we wtorki o godzinie 19. Zawodnicy zgłaszają się na
wybraną kolejkę i zostają przydzieleni do jednej z 5 grup: A,B,C,D,E. Zapisanie się jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu ligi, a także regulaminu klubu.
2. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do wtorku do godziny 17. W zgłoszeniu należy
podać imię i nazwisko oraz numer telefonu. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia do kolejki ligowej do
wtorku do godziny 12.
3. Koszt udziału w kolejce ligowej to 40zł/osobę płatne w recepcji klubu. Gracz który nie uregulował
płatności za swoją nieobecność na jednej z kolejek, musi ją uregulować przed następną kolejką
nie zostanie dopuszczony do kolejnej kolejki ligowej.
4. O przydziale do grup decydują kolejno:
a) Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha: zajmujący pierwsze miejsca w grupach awansują
do grupy wyżej, a zajmujący ostatnie miejsca w grupach spadają do grupy niżej. Awanse i
spadki są ważne tylko na następną kolejkę ligową.
b) Pozostałe miejsca w grupie: po uwzględnieniu awansów i spadków pozostałe miejsca w
grupach są utrzymywane przez graczy z poprzedniej kolejki. Utrzymanie miejsca w grupie jest
ważne tylko na następną kolejkę ligową.
c) Osoby, które nie brały udziału w poprzedniej kolejce ligi są przydzielane w wolne miejsca w
grupach na podstawie kolejności w rankingu ogólnym, z uwzględnieniem pozycji w rankingu
ogólnym osób utrzymujących miejsca w grupach z poprzedniego tygodnia.
Przykładowo: jeśli w grupie A jest wolne miejsce, to porównujemy pozycję w rankingu
ogólnym osoby jeszcze nie rozstawionej i osoby na najwyższym utrzymującym się miejscu w
grupie B.
-> Jeżeli osoba nierozstawiona ma wyższy ranking niż osoba z grupy B, to trafia do grupy A
-> Jeżeli osoba z grupy B ma wyższy ranking niż osoba nierozstawiona, to trafia ona do grupy
A, zwalniając tym samym miejsce w grupie B. Następnie ranking osoby nadal nierozstawionej
jest porównywany z rankingiem osoby na najwyższym utrzymującym się miejscu w grupie C.
I tak postępujemy analogicznie do momentu rozstawienia wszystkich osób.
d) Dzika karta organizatora
Organizator ma możliwość przyznania dzikiej karty, jeśli poziom zaawansowania gracza
przewyższa poziom zawansowania graczy w najniższych grupach. Dzika karta pozwala na
rozstawienie gracza co najwyżej w 3 grupie (C). Gracz wnoszący o otrzymanie dzikiej karty, po
swojej wcześniejszej absencji, nie może zostać przydzielony do grupy A i B.
Przyznanie dzikiej karty jest jednoznaczne z przeniesieniem osoby z najniższego
utrzymującego się miejsca w grupie C, do grupy niższej, z wyjątkiem sytuacji, gdy w grupie C i
tak było wolne miejsce do rozstawienia.
5. Przydział do grup na pierwszą kolejkę ligową ustala organizator na podstawie występu zawodnika
w poprzedniej lidze, stopnia zaawansowania gry zawodnika, a także pozycji zawodnika w
rankingu PFS.
6. Zawodnik, który nie pojawił się na kolejce ligowej, mimo że się zapisał i nie odwołał swojej
obecności najpóźniej do godziny 18:00 przed danymi rozgrywkami, przy kolejnej swojej obecności
zobowiązany jest do uregulowania całej należności za nieobecność w wysokości 40zł oraz
automatycznie zostaje przydzielony do najniższej grupy, niezależnie od ogólnych zasad przydziału
do grup.

7. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” do 11 punktów.
8. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ogólnego. Punktacja za
zajęcie poszczególnych miejsc w grupach wygląda następująco:
Grupa
A
B
C
D
E

1
15 pkt.
13 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
6 pkt

2
14 pkt.
12 pkt.
9 pkt.
7 pkt.
5 pkt.

Miejsce w grupie
3
4
13 pkt.
12 pkt.
11 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.

5
11 pkt.
9 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
2 pkt.

6
8 pkt.*
5 pkt.
3 pkt.
1 pkt.

*Do grupy „B” może zostać przydzielona szósta osoba, gdy w trakcie trwania ligi, będzie dostępny
przez minimum jedną godzinę drugi kort dla tej grupy.
9. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego liczone są wszystkie kolejki.
10. Ranking generowany jest przez system tournament tools.
11. Nagrody:
Po rozegraniu ostatniej –trzynastej kolejki - zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca w
rankingu ogólnym zostaną uhonorowani statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi na uroczystej
ceremonii kończącej sezon Ligi.
Organizator przewiduje także nagrody za 100% frekwencję w sezonie.
12. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz
nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie ich w Internecie na stronach organizatora.
13. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie
internetowej www.hedoniasquash.pl.
14. Klub HEDONIA Squash nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz
uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w
lidze na własną odpowiedzialność.
15. Klub HEDONIA Squash zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje na temat Ligi pod nr tel. 669 837 394 lub pod adresem e-mail:
kontakt@hedoniasquash.pl

