
REGULAMIN POWERLIGA SQUASHA 2018  
w klubie Powersquash

TOP32 POWERLIGA SQUASHA (TOP32 PS)

TERMIN

w każdą środę od godziny 18:00
• grupa A i D - start o godz. 18:00
• grupa B i C - start o godz. 20:00
• w przypadku utworzenia się grupy E: grupa A i E zaczyna o 18:00, grupa B o 19:00, a grupa C i D o 20:00

ZAPISY

do środy do godziny 12:00
1. Odpowiedź “TAK” na SMS z systemu
2. e-mail: recepcja@powersquash.com.pl
3. tel: 85 850 00 93

CENA

40 pln/kolejka
25 pln/kolejka z kartą typu Multisport
[możliwość płatności z Powerkarnetu]

cena promocyjna dla kobiet i juniorów:
30 pln/kolejka 
15 pln/kolejka z kartą typu Multisport 
[możliwość płatności z Powerkarnetu]

PAKIET STARTOWY na każdą kolejkę: woda i banany (+ gadżety/upominki od sponsorów)

CEL wyłonienie najlepszych zawodników squasha w regionie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 32 najwyżej sklasyfikowanych w Białostockim Rankingu Squasha (BRS) zawodników spośród zgłoszonych osób

ILE TRWA 15 kolejek

ILOŚĆ GRUP sześcioosobowe grupy - ilość grup w zależności od ilości chętnych (max 5 grup) 

SKŁAD GRUP
Każda grupa składa się z 5-ciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników (wg rankingu BRS) spośród zgłoszonych osób 
do danej kolejki ligi oraz z gracza, który wygrał grupę niżej (lub grupę A) w poprzedniej kolejce. 
*Organizator zastrzega sobie możliwość przydzielenia “dzikiej karty” 

AWANSE / SPADKI
Zwycięzca danej grupy awansuje do grupy wyżej. Zwycięzca grupy A ma zagwarantowany udział w grupie A 
w następnej kolejce (bez względu na swoją pozycję w rankingu BRS). 
Nie ma spadków - przydział do grup jest dokonywany na podstawie aktualnego rankingu BRS.

ZASADY GRY  
• w grupach gramy w systemie “każdy z każdym”
• mecz odbywa się do dwóch wygranych setów
• set gramy do 11 punktów i dwóch pkt przewagi

WYNIKI KOLEJKI LIGI

Wyniki końcowe danej kolejki ligi ustalone zostaną na podstawie:
• ilości wygranych meczów
• różnicy między setami zdobytymi a straconymi
• różnicy między punktami zdobytymi a straconymi
• wyniku bezpośredniego spotkania

PUNKTACJA LIGI
zgodnie z punktacją turnieju kat. B3* 
(miejsce 1. w lidze = miejsce 1. w turnieju kat. B3 -> 230pkt)
* jeżeli w danej kolejce nie zgłosi się min. trzech graczy z TOP100 PFS, punktacja spada do turnieju kat. B4 (1 miejsce -> 185pkt)

RANKING DANEJ EDYCJI LIGI do rankingu branych jest pod uwagę 12 najlepszych wyników spośród 15 kolejek danej edycji

NAGRODY ZA SYSTEMATYCZNOŚĆ - Bezpłatny udział w 5-tej kolejce z rzędu

BIAŁOSTOCKI RANKING  
SQUASHA

do budowy ogólnego rankingu BRS brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich kolejek ligowych i wyniki z turniejów PFS  
(12 najlepszych wyników z ostatniego roku)

Każda osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla firmy Powersquash Sp. z o.o. w celach organizacyjnych ligi. 
Każdy uczestnik ligi wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie związane z udziałem w lidze. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych 
oraz filmów w celach promocyjnych wydarzenia oraz klubu. Każdy uczestnik ligi informuje, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 
Każdy uczestnik bierze udział w lidze na własną odpowiedzialność. Klub nie odpowiada za wypadki oraz kontuzje podczas ligi.


