Regulamin Ligi Squasha GOSiR Białobrzegi

1. Prowadzącym rozgrywki jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach.

2. Każdy z uczestników dobrowolnie wyraża chęć uczestnictwa w rozgrywkach oraz zgadza się z poniższym regulaminem. 

3. Rozgrywki odbywać będą się na ogólnych zasadach gry squasha.

4. Zawodnicy sędziują sami własne spotkanie - pamiętając o zasadzie fair play.

5. Lista uczestników zostanie opublikowana przez organizatora na stronie www.sportbial.pl oraz w grupie "Squash Białobrzegi" na Facebooku.

6. Rozgrywki toczyć będą się w systemie "każdy z każdym".

7. Gracze mają OBOWIĄZEK rozegrać wszystkie mecze na dany miesiąc.

8. Gracze umawiają się między sobą na rozegranie meczu.

9. Zawodnicy po rozegraniu meczu przekazują wynik spotkania do Organizatora rozgrywek w dowolnej formie.

10. Brak przesłania wyniku do Organizatora skutkuje punktami karnymi w tabeli ogólnej.

11. Mecz rozgrywany jest w formie 5 setów. Moｿliwe wyniki: 

12. Set wygrywa zawodnik który zdobędzie pierwszy 11 pkt, a w przypadku wyniku 10:10 gramy do przewagi 2 piłek np.: 12:10.

13. O wyższym miejscu w tabeli decyduje:
– liczba zdobytych dużych punktów meczowych
– lepszy bilans setów (wygranych do przegranych)
– bezpośredni wynik pomiędzy zainteresowanymi ( w przypadku większej liczby zawodników tworzona jest mała tabela z wynikami pomiędzy zainteresowanymi)
– większa liczba wygranych meczów
14. Organizator daje dowolność wyboru rodzaju piłeczki, pod warunkiem że obie strony wyrażą na to zgodę. W przypadku nie znalezienia kompromisu dotyczącego rodzaju piłeczki obowiązuje piłeczka z 2 żółtymi kropkami. 

15. Organizator będzie prowadził tabelę po każdej rozegranej kolejce. 

16. Punktacja za poszczególne wyniki:

zwycięstwo 5:0, 4:1 = 3 pkt
zwycięstwo 3:2 = 2 pkt
poraｿka 2:3 = 1 pkt
poraｿka 0:5, 1:4 = 0 pkt
walkower 5:0 = 3 pkt
17. W przypadku wycofania się zawodnika z rozgrywek obowiązuje zasada:

- jeżeli rozegra minimum 50%  swoich meczy: zaliczenie dotychczasowych wyników a kolejne mecze traktowane jako walkower ze strony gracza

- jeżeli rozegra mniej niż 50% swoich meczy: anulowanie dotychczasowych wyników.

18. Odwoływanie meczu: Każdy zawodnik ma prawo odwołania zaplanowanego meczu minimum 24h przed planowanym terminem.

19. Nie zastosowanie się do powyższego punktu grozi punktami karnymi w tabeli (chyba że drugi zawodnik wyrazi zgod�na rozegranie meczu w innym terminie) oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty 40 zł za kort.

20. Zapisy do Ligi Squasha prowadzone są do dnia 26.01.2023. Osobiście w recepcji Fitness Park lub przez wiadomość do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach na Facebooku lub w grupie "Squash Białobrzegi".

21 Zawodnicy płacą za kort squasha przed każdym meczem 40 zł (20 zł od jednej osoby).

22.Zawodnicy uiszczają opłatę wpisową w wysokości 50 zł do dnia w którym będą rozgrywać swój  pierwszy mecz w recepcji Fitness Park, która zostanie przeznaczona na zakończenie Ligi Squasha.



