
REGULAMIN 

„Lubińskiej Ligi Squasha” 

Sezon 2018/2019 

 

Warunki uczestnictwa i terminy rozgrywek 

 

1. Organizatorem amatorskiej Lubińskiej Ligi Squasha (Liga) jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. Z 

o.o. w Lubinie. 

2. Koordynatorami oraz głównymi sędziami Ligi jest: Radosław Kurman, Tel. 507 165 434  

3. Miejsce rozgrywania Ligi: Hala widowiskowo – Sportowa w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28b. (RCS). 

4. Termin i godz. kolejek ligowych:  

 

1 kolejka – 21.10.2018     5 kolejka – 06.01.2019 – Trzech Króli 

2 kolejka – 04.11.2018     6 kolejka – 20.01.2019 

lub   11.11. 2018 – Niepodległościowa  7 kolejka – 10.02.2019 – Walentynkowa 

3 kolejka – 25.11.2018     8 kolejka – 24.02.2019 

4 kolejka – 09.12.2018 – Mikołajkowa   10.03.2018- Turniej podsumowujący 

         połączony z dniem kobiet 10.03.2018 

 

5. Zgłoszeń można dokonać mailowo: squash@rcslubin.pl , telefonicznie na recepcji squasha lub 

u koordynatora Turnieju Radosława Kurman, tel 507 165 434 

6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. 

7. Opłata wpisowa za daną kolejkę wynosi 60 zł ( w zależności od ilości zgłoszeń). 

8. Płatności należy dokonać przelewem na konto nr: 13 1130 1033 0018 8163 6120 0001 

lub w dniu rozgrywania danej kolejki organizatorowi Ligi. 

9. W przypadku gdy uczestnik Ligi opuści kolejkę i nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności, 

Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości połowy wpisowego za opuszczoną 

kolejkę (bez odbijania MS). Opłata będzie wymagana podczas uczestnictwa w najbliższej kolejce. 

10. Opłata wpisowa zawiera: 

a. Udział w lidze (koszt wynajęcia kortów) 

b. Przekąski w trakcie rozgrywek 

c. Nagrody dla zwycięzców oraz do rozlosowania 

 

 

mailto:squash@rcslubin.pl


System rozgrywek i ranking 

 

11. Sezon Ligowy 2018/2019 obejmuje 8 kolejek rankingowych. Zawodnicy grają systemem „każdy z 

każdym”. 

12. Mecze rozgrywane systemem Best of 3, do 11 punktów (bez strat). W przypadku remisu (10-10) o wygranej 

decyduje przewaga 2 punktów.  

13. Uczestnicy zostaną podzieleni na 5 lub 6 osobowe grupy (w zależności od ilości zgłoszeń) oznaczone od A do G, 

a skład każdej grupy publikowany będzie na 1 dzień przed rozgrywkami na profilu FB oraz dostępny będzie w 

RCSie w dniu rozgrywani danej kolejki. 

14. Zasady przydziału do grup, spadki i awanse (reguły obowiązują w poniższej kolejności): 

- Do wyższej grupy awansuje dwóch najlepszych zawodników (awans dotyczy tylko następnej kolejki). 

- Do niższej grupy spada dwóch najsłabszych zawodników (lub w przypadku grupy 7mio osobowej - 

3ech), (spadek dotyczy tylko następnej kolejki). 

- zawodnik zajmujący 3-cie miejsce w grupie automatycznie spada do grupy niższej (gwarancja dotyczy 

tylko następnej kolejki).  

- Zawodnik, który opuści dwie kolejki pod rząd, ma zagwarantowany spadek do niżej grupy. 

15. Organizator ma prawo przyznania dzikich kart do każdej z grup.  

16. O przydziale na pierwszą kolejkę decyduje organizator na podstawie poziomu umiejętności (celem jest 

stworzenie grup o równych/podobnych umiejętnościach).   

17. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi po zsumowaniu punktów 

wynikających z tabeli 1 i tabeli 2: 

Tabela 1. 

Miejsce 
GRUPA 

A B C D E F G 

1 400 375 350 325 300 275 250 

2 395 370 345 320 295 270 245 

3 390 365 340 315 290 265 240 

4 385 360 335 310 285 260 235 

5 380 355 330 305 280 255 230 

6 375 350 325 300 275 250 225 

7 370 345 320 295 270 245 220 

 

Tabela 2. 

Wygrane 

mecze 

GRUPA 

A B C D E F G 

6 620 470 370 290 230 170 140 

5 600 450 350 270 210 150 120 

4 580 430 330 250 190 130 100 

3 550 400 300 220 160 100 70 

2 500 360 260 180 120 60 40 

1 430 330 230 150 90 50 30 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

18. Każdorazowo po rozegraniu kolejki zawodnicy są klasyfikowani w ramach grup, a w razie gdy grający mają taką 

samą ilość wygranych meczy o miejscu w grupie decyduje bilans setów a w dalszej kolejności bilans punktów.  

19. Ranking ligowy aktualizowany jest najpóźniej w najbliższy wtorek po rozegraniu każdej kolejki Ligi na Profilu 

FB oraz w recepcji RCSu. 

20. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 6 najlepszych występów 

danego zawodnika.  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające 

z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry. Zawodnik uczestniczy w 

rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, 

który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób trzecich, odpowiedzialność prawna spada na 

ww. osoby. Organizator zaleca grę w okularach ochronnych. 

22. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie 

video z ich udziałem. 

23. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.  

24. Wszelkie sprawy sporne związane z sędziowaniem rozstrzygają sędziowie główni Ligi. 

25. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Ligi. 

26. Wszelkie interpretacje Regulaminu należą do organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


