DSiR-A.420.5.2018

REGULAMIN
LIGA SQUASH’A - EDYCJA WIOSENNA
AQUAPARK 2018
§1
Organizator imprezy:
Zarząd Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o. o. ul. Artura Grottgera 4, 64-920 PIŁA.
§2
Cel imprezy:
Niniejsza impreza nie jest imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego, jej celem jest:
• upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej,
• integracja rodzinna i społeczna,
• popularyzacja squash’a.
§3
Termin i miejsce imprezy:
termin:
Rozpoczęcie rozgrywek: 07.04.2018 rok
Zakończenie rozgrywek: 31.05.2018 rok
miejsce: Aquapark (korty squash) ul. A. Grottgera 4 w Pile.
§4
Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•

osobiście – recepcja fitness i squash I piętro w Aquapark Piła,
telefonicznie 67 211 73 50 - recepcja fitness & squash,
poczta elektroniczna: fitness@aquaparkpila.pl,
wpisowe koszt – 30,00 zł (wpłata przed rozpoczęciem rozgrywek)

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto oraz telefon kontaktowy
Uwaga!
• wszyscy uczestnicy składają pisemne oświadczenia o stanie zdrowia (druk do pobrania na
stronie internetowej www.aquaparkpila.pl),
• dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców (druk do
pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl).
§5
Nagrody:
• medale za miejsca I-III,
• nagrody za miejsca I-III,
• dyplomy dla wszystkich uczestników.

•

§6
Skrócone zasady gry:
singlowy mecz w squash’a rozgrywany między dwoma zawodnikami składający się
maksymalnie z 5 setów, zwycięzcą meczu jest zawodnik, który zdobędzie trzy sety;
każdy set rozgrywa się do 11 pkt;
każda rozegrana piłka liczy się jako punkt (oczywiście jeśli nie ma nakazanego powtórzenia);
Punktacja:
5:0 – 5 pkt.
4:1 – 4 pkt.
3:2 – 3 pkt.
2:3 – 2 pkt.
1:4 – 1 pkt.
0:5 – 0 pkt.

•
•

W przypadku równej ilości punktów, o wygranej decyduje bezpośredni mecz pomiędzy
zawodnikami.
§7
Zasady turnieju:
podział na kategorie mężczyźni / kobiety;
system rozgrywania turnieju będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników
(system grupowy)
zawodnicy umawiają się między sobą
korty są dostępne dla zawodników od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 22.00
opłata zgodnie z cennikiem.

•
•
•

•
•

§8
Organizator zapewnia:
•
•
•

medale, nagrody, dyplomy
ubezpieczenie OC;
2 korty do squash’a;
§9
Sędzia:

Tomasz Kowalewski.
§ 10
Ubezpieczenie:
*OC - impreza ubezpieczona przez organizatora;
*NNW - Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie
i w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym - ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków w związku z udziałem w turnieju i treningach.
§ 11
Zapytania:
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: Tomasz Kowalewski - 500 019 079 lub Recepcja
fitness & squash Aquapark - 67 211 73 50.

Organizator

