Regulamin Ligi Squash Odlewnicza 7
1. Terminy rozgrywania turniejów ligowych:
Liga odbywa się zawsze w niedziele. W zależności od poziomu grupy gramy w godzinach:
15.30 – początkujący – Grupa E i F 17.30 – średniozaawansowani grupy D i C 20.00 – średnio zaawansowani i
zaawansowani grupa B i A
2. Jak gramy?
Gramy w grupach 7 osobowych, system każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 11 punktów (punkt 11 jest
punktem granicznym, gramy bez przewag). Organizator gwarantuje rozegranie min. 5 meczów. Jedna grupa gra na
dwóch kortach. (przeciętnie rozegranie 6 spotkań zajmuje ok. 2h)
Na ligę można przyjść jednorazowo lub grać cyklicznie.
Jeden sezon ligi trwa 12 spotkań – 12 kolejnych niedziel – zmiany mogą nastąpić w przypadku świąt.
Każda niedziela traktowana jest jako osobny miniturniej po którym przyznawane są punkty za uczestnictwo (patrz.
Zasady punktacji). Zawodnik zbiera punkty do ogólnego rankingu danej edycji decydującego o końcowym miejscu w
lidze.
W rankingu brane jest pod uwagę 8 najlepszych występów w 12 edycjach ligi. Klasyfikowani w rankingu są gracze,
którzy rozegrają min. 7 turniejów.
Po każdej niedzieli 2 osoby które wygrają grupę awansują do grupy wyżej, 2 osoby spadają do grupy niżej.
Organizator zapewnia sobie prawo do pozostawienia osoby w danej grupie lub przeniesienia uczestnika do innej
grupy w przypadku gdy :
a) inne osoby które zgłosiły chęć udziału w danym tygodniu posiadają wyższą pozycję w rankingu.
b)W przypadku gdy w grupach jest nierówna ilość osób.
c) Zawodnik zgłosił się zbyt późno

3.Zasady punktacji
O zwycięstwie w grupie decyduje w kolejności: ilość zdobytych punktów, stosunek setów wygranych do przegranych,
stosunek małych punktów wygranych do przegranych.
Za zwycięstwo 2:0 zawodnik wygrany otrzymuje 3 pkt.
Za zwycięstwo 2:1 zawodnik wygrany otrzymuje 2 pkt, przegrany 1 pkt.
Za porażkę 0:2 nie przyznaje się punktów.
W przypadku jeśli dwóch zawodników uzyska taką samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności
ratio setów, a gdyby i to było identyczne, ratio małych punktów.
Możliwa jest więc sytuacja w której zawodnik z mniejszą ilością wygranych meczów, znajdzie się przed zawodnikiem z
większą ilością wygranych.
Po każdej niedzieli
zawodnikom przyznawane są
punkty w zależności od
miejsca w grupie które zajmą
wg zasady:

Grupa A
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

1060
1040
1020

Kolejne miejsca aż do ostatniego uczestnika w grupie najniższej otrzymują 20 pkt mniej niż miejsce wyższe.
Organizator prowadzi ranking w okresie trwania danej edycji ligi będący podstawą do przyznania nagród końcowych
wg zasady:
Organizator klasyfikuje graczy do danej grupy na podstawie liczby występów w poszczególnych grupach. Gracz
zostaje przydzielony do tej grupy w której wystąpił największą ilość razy. W przypadku jeśli wystąpił tyle samo razy w
dwóch grupach – przydzielany jest do grupy niższej.
O kolejności w obrębie zawodników przydzielonych do każdej z grup decyduje pozycja w rankingu.
Do kolejności końcowej brani są pod uwagę jedynie gracze którzy zaliczyli wymaganą w danym sezonie liczbę
występów w całym cyklu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania na koniec ligi nagród specjalnych : za największy postęp w grze
wedle oceny organizatora.
Aktualny ranking a także wyniki z danej kolejki publikowane są w każdy wtorek następujący po kolejce na stronie:
http://www.odlewnicza7.pl/league.php

Zawodnicy mogą także podglądać swoje statystyki indywidualne i porównywać się z innymi graczami :
http://odlewnicza7.pl/statisticIndividual.php
4 . Zgłaszanie uczestnictwa
Zgłosić chęć udziału w danej edycji ligi można poprzez mail: kontakt@odlewnicza7.pl lub telefonicznie pod numerem
888 222 811.Osobami prowadzącymi ligę są Kuba i Rafał
Zapisy na ligę prowadzone są przez organizatorów w czwartki. Zawodnik może dopisać się także po czwartku o ile
będzie miejsce.
5. Odwoływanie uczestnictwa

W dobrym tonie jest nie odwoływanie się 
Staramy się szanować siebie nawzajem, każde odwołanie sprawia, że inny gracz ligi gra mniej – jeśli wydarzyło się coś
co sprawia, że naprawdę nie możesz przyjść – przynajmniej poinformuj o tym organizatora, to ważne dla ułożenia
grup dla pozostałych uczestników.
6. Zasady ogólne
Rozgrzewka na korcie nie powinna trwać dłużej niż 5 min przed pierwszym meczem. Przed kolejnymi meczami gramy
od razu.
Po każdym meczu piłka pozostaje na korcie.
Po każdym meczu zawodnik który wygrał mecz ma obowiązek przekazać wynik do stolika sędziowskiego.
Za mecz nierozegrany z powodu braku zawodnika lub kontuzji przyznaje się walkower.
7. Opłaty
- Opłata za jednorazowe uczestnictwo w lidze wynosi 50 zł, dla posiadaczy kart Multisport / fit profit / Ok. system 35
zł.
8. Stan zdrowia
Zawodnicy uczestniczący w lidze deklarują, że nie mają żadnych
przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych a udział rozgrywkach biorą na własną odpowiedzialność

9. Dane osobowe

Wszystkich uczestników biorących udział w lidze squasha są poufne i wykorzystywane jedynie na potrzeby ligi.
Można zastrzec u organizatora by zamiast danych personalnych do tabeli wyników wpisał pseudonim.
10.Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu ligi oraz
niezależnego regulaminu klubu, w którym odbywają się rozgrywki.

