
        

REGULAMIN 

TURNIEJU SQUASH’A 

„PUCHAR LATA 2020” 

 

Warunki uczestnictwa i terminy rozgrywek 

1. Organizatorem Rozgrywek o Puchar Lata 2020  jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. 

w Lubinie. 

2. Koordynatorem oraz głównym sędzią Ligi jest: Przemek Stępień, tel. 693-515-116 

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

(RCS). 

4. Zgłoszeń można dokonać mailowo: squash@rcslubin.pl (w tytule wpisując „zgłoszenie Puchar 

lata”)telefonicznie na recepcji squasha lub u koordynatora ligi Przemka, tel. 693-515-116 do 

dnia 5 lipca 2020. 

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

mail. 

6. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 60 zł.  Opłata za wynajem kortu (1h) przy rozgrywaniu 

meczów ligowych wynosi 35 zł (tylko 5 zł przy dwóch kartach multisport). 

7. Opłatę wpisową należy dokonać w dniu rozegrania pierwszego ligowego meczu w recepcji 

Squasha. 

System rozgrywek i ranking 

8. Mecze rozgrywane systemem Best of 5, do 11 punktów (bez strat). W przypadku remisu (10-

10) o wygranej decyduje przewaga 2 punktów. 

9. Uczestnicy zapisani do rozgrywek tworzą jedną wspólną tabelę. Mecze rozgrywane są na 

zasadzie każdy z każdym na zasadzie umawiania się przeciwników na rozgranie meczu 

w dogodnym dla nich terminie, w okresie lipca i sierpnia 2020r. 

10. Po zakończeniu rozgrywek z dniem 31 sierpnia 2020 uczestnicy zajmujący pierwsze 8 miejsc 

w tabeli rozegrają turniej finałowy o Puchar Lata 2020. 

• Za każdy wygrany mecz w grupie zawodnik otrzymuje 3 punkty, 

• Za przegrany mecz otrzymuje się 0 punktów, 

• W przypadku takiej samej ilości wygranych spotkań, o zajęciu wyższego miejsca w grupie 

decydują, w tej kolejności: 

- Punkty 

- Wygrane gemy 

- Małe punkty (różnica). 

11. Ranking turnieju aktualizowany jest najpóźniej w każdy  wtorek.  

12. 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.  

13. Organizator zaleca grę w okularach ochronnych. 
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14. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na 

wykorzystanie wizerunku przez organizatora dla potrzeb organizacji turnieju, publikacji 

wyników i zdjęć z turnieju. 

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

16. Wszelkie sprawy sporne związane z sędziowaniem rozstrzyga sędzia główny Turnieju. 

17. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator 

Turnieju. 

18. Wszelkie interpretacje Regulaminu należą do organizatora. 


