
 

REGULAMIN TURNIEJU 

„Turniej Nocny Squash” 

Lubin, 16.12.2017 r. 

 

 

1. Organizatorem Turnieju Squasha jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o. o. 

w Lubinie. 

2. Miejsce rozgrywania turnieju: Centrum Squash zlokalizowane w Hali 

Widowiskowo – Sportowej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28b. 

3. Głównym sędzią turnieju jest Radosław Kurman, Tel. 507 165 434 

4. Termin i godz. turnieju: 16.12.2017 r., godz. 20.00. 

5. Zapisy przyjmowane są do dnia 15.12.2017r. do  godz. 12.00 bezpośrednio           

w recepcji squasha lub mailowo pod adresem: squash@rcslubin.pl 

6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego 

oraz adres e-mail. 

7. Opłata wpisowa wynosi 50 zł płatna na numer konta bankowego: BGK 13 1130 

1033 0018 8163 6120 0001 lub gotówką w dniu zawodów w kasie Centrum 

Squash, w przypadku płatności przelewem należy wysłać potwierdzenie 

przelewu na adres mailowy: squash@rcslubin.pl. Opłata wpisowa zawiera: 

a. Udział w turnieju (koszt wynajęcia kortów) 

b. Przekąski w trakcie rozgrywek 

c. Nagrody dla zwycięzców oraz do rozlosowania 

8. Przy opłacie obowiązują następujące zniżki: 

a. Dla posiadaczy karty Multisport opłata wynosi 35 zł (+ 1 odbicie karty) 

b. Dla każdej osoby, która przyniesie ciasto na poczęstunek opłata wynosi 

35 zł 

c. Zniżki nie łączą się 

9. Turniej 32 osobowy rozgrywany systemem pucharowym z grą o każde miejsce. 

Osoba która przegra mecz na danym korcie sędziuje następne spotkanie. 
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10. Turniej rozgrywany systemem Best of 3 - każdy set rozgrywany jest do 11 

punktów. Zawodnik zdobywający 11 punkt wygrywa seta ( przy stanie po 10, do 

dwóch punktów przewagi). 

11. Losowanie drabinki meczowej odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. Wyniki 

losowania wraz z harmonogramem zostaną udostępnione zawodnikom w dniu 

turnieju. 

12. Organizator turnieju 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 spowodowałby utratę zdrowia własnego oraz u osób 

trzecich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator zaleca grę 

w okularach ochronnych. 

13. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć 

oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań stronie 

internetowej organizatora oraz publikowanie ich nazwisk w oficjalnych 

rankingach. 

14. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu.  

15. Wszelkie sprawy sporne związane z sędziowaniem rozstrzyga główny sędzia 

turnieju. 

16. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator turnieju. 


