
REGULAMIN

CHEŁMSKIEJ  LIGI SQUASHA

SEZON 2018/2019

     1. Organizatorem Chełmskiej Ligi Squasha są Rady Osiedla „Cementownia” i
          XXX-Lecia oraz  Chełmski Park Wodny I Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w 

Chełmie
2. Liga squasha jest  ligą otwartą i może do niej przystąpić każda osoba. W 

przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

3. Sezon ligowy 2018/2019 rozpoczyna się 01-10-2018 a kończy 31-03-2019r.
4. Liga dzieli się na 5 osobowe grupy począwszy od najsilniejszej grupy A,

następnie B, C, itd.
5. Początkowy ranking grup będzie stworzony na podstawie turnieju 

klasyfikacyjnego ,który odbędzie się 17-03-2018r.
6. Jedna runda w miesiącu jest okresem rozliczeniowy w lidze. 
7. Okres rozliczeniowy jest równy miesiącom kalendarzowym.
8. W każdej rundzie zawodnicy w swoich grupach rozgrywają spotkania 

systemem każdy z każdym.
9. Mecze rozgrywane są w oparciu o ogólne zasady gry w squasha 

( szczegółowe przepisy dostępne są na stronie Polskiej Federacji Squasha
 www.psf.com.pl ).Każdy mecz grany jest do 3 wygranych setów. Każdy set 
rozgrywany jest do 11punktów,każda strata to punkt, przy stanie 10:10 gramy 
do dwóch punktów przewagi. Mecze sędziują sami grający, bądź na prośbę 
grających osoba trzecia. Podstawową piłką do gry jest piłka czerwona, można 
grać dowolnie inną za zgodą obu zawodników w danej grze.
Uwaga- gramy dla przyjemności! Podstawową regułą Ligi jest granie 
bezpiecznie oraz fair play. Zawsze powstrzymujemy się od zagrywek gdy 
istnieje ryzyko uderzenia przeciwnika piłeczką bądź rakietą.
LET – zalecany jest w przypadku wszelkich sytuacji spornych.

 Punktacja i Wyniki

Mecze punktowane są następująco:
3:0 – wygrany 5 punktów, przegrany 1 punkt

          3:1 – wygrany 5 punktów, przegrany 2 punkty
          3:2 – wygrany 5 punktów, przegrany 3 punkty

   Zasady punktacji:

http://www.psf.com.pl/


 za wygrany mecz – 1 punkt
 za wygrany set     –  1 punkt
 za  rozegrany mecz – 1 punkt

 
10. Po każdej rundzie dokonana zostanie klasyfikacja zawodników w każdej z 

grup.
11. Po rozliczeniu każdej rundy dwóch najlepszych zawodników z grupy
       awansuje do grupy wyższej , zaś dwóch najsłabszych zawodników spada 
       do grupy niższej.
12. Jeżeli na zakończenie rundy dowolnych dwóch zawodników w grupie 
      ma taką samą liczbę punktów o dokładnej kolejności w tabeli zadecyduje 
      wynik z bezpośredniego meczu.
13. W obrębie każdej rundy ligi zawodnicy samodzielnie umawiają się ze sobą
      na rozegranie pojedynków, w obrębie swoich grup.
14. Koszt wynajęcia kortu na rozegranie spotkania ligowego opłacają 

zawodnicy zgodnie z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem
     rabatów przyznanych dla zawodników ligi przez władze Chełmskiego Parku
     Wodnego i Targowski Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie.
15. Liga ma charakter otwarty, co oznacza każdy kolejny chętny zawodnik 
       może przystąpić do ligi w dowolnym momencie zajmując ostatnie 
       miejsce w najniższej grupie.
16. W sytuacji kiedy jeden z zawodników wykazywał chęci rozegrania 
       pojedynku a ze strony drugiego zawodnika nie pojawiły się odpowiedzi
       lub ustalane terminy były niedotrzymywanie (dwa razy)zostaje przyznany
       walkower dla zawodnika pierwszego.
17. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest opłacenie wpisowego w kwocie 
       60 zł.
18. Każdy z zawodników decydujący się na udział w lidze wyraża zgodę
       na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych:
       imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celu przeprowadzenia
       rozgrywek.
19. Zgłoszenie zawodnika do Ligi jest jednoznaczne z jego oświadczeniem że:

- zapoznał się i akceptuje regulamin Ligi Squasha
- zawodnik sam ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną przez niego 
   szkodę do osób trzecich.

20. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć i filmów dokumentujących 
przebieg rozgrywek i innych wydarzeń związanych z Ligą Squasha. 
Zawodnicy zgadzają się na opublikowanie zdjęć, filmów i wyników Ligi.

           21. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do 
      regulaminu w trakcie sezonu.

                Ewentualne zmiany będą jednak wprowadzane w miarę możliwości 
      z początkiem trwania rundy.

          22. Regulamin oraz aktualne wyniki Ligi będą umieszczane na stronie 



                Chełmskiego Parku Wodnego (www.parkwodnychelm.pl)
          23. W sprawach nieobjętych  regulaminem Ligi decyduje osoba prowadząca 

lilge.
          24. Osobą prowadzącą Ligę jest Dariusz Wojciechowski.


