REGULAMIN LIGI
SQUASH COB
Sezon 2018 / 2019

v.1.0

1. Informacje ogólne
1.1

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w poniższym regulaminie w trakcie
trwania rozgrywek ligi squash COB

1.2

Czas trwania ligi (sezon):
- 01.10.2018 – 30.06.2019

1.3

Typ ligi:
- open (kobiety i mężczyźni)

1.4

Formuła ligi:
- grupy ± 8 os. / grupę

1.5

Liczba meczów:
- W zależności od liczby osób w grupie. Każdy z zawodników zobowiązany
jest do rozegrania minimum 50% meczów w swojej grupie podczas
trwania kolejki.

1.6

Runda:
- Czas trwania to 3 miesiące (kwartał)

1.7

Kolejka:
- Czas trwania to 1 miesiąc kalendarzowy

1.8

Awanse i spadki w grupach:
- Awans: do wyższej grupy to 3 najlepsze osoby z grupy w kolecje
- Spadek: do niższej grupy to 3 najsłabsze osoby z grupy w kolejce

1.9

Zwycięza Ligi:
- To zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów przez czas trwania
sezonu ligi squash COB

1.10

Ranking:
- Sezonowy: to suma punktów gromadzonych w poszczególnych grupach
przez czas trwania sezonu ligi squash COB
- Grupowy: to suma punktów zdobytych w grupie pomnożonych przez
współczynnik grupy
- Wyniki będą publikowane drogą elektroniczną (Tournament Tools)

1.11

Uczestnictwo w lidze squash COB:
- Zapisanie się do ligi jest możliwe w każdym momencie trwania rozgrywek
ligowych.
- Uczestnictwo w lidze jest możliwe tylko po podpisaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (RODO)
- Nowy zawodnik ligi będzie dopisany do ostatniej grupy ligi squash.
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Kontakty do graczy ligowych będą przesyłane tylko uczestnikom ligi
squash COB drogą elktroniczną
Wpisowe: Obowiązkowe 60 zł/sezon (zawodnik otrzyma od klubu
spersonalizowaną koszulkę ligową oraz kartę klubową)
Każdy zawodnik ligi zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji, oraz
przestrzegania regulaminu ligi squash COB.

2. Opłaty
2.1. Wpisowe do ligi:
- Obowiązkowe 60 zł (w tym koszulka ligowa oraz karta klubowa)
2.2. Mecz ligowy:
- 32zł / mecz. To stała cena (od Poniedziałku do Niedzieli)
(2 zł od meczu ligowego będzie w całości przenaczane na nagrody dla
ligowców na koniec kwartału)
- Mecz ligowy może być rozliczany kartami partnerskimi tuż przed grą
(Multi Sport / OK System)

3. Rozgrywki ligowe
3.1. Mecze ligowe:
- Zawodnicy między sobą ustalają datę / godzinę meczu ligowego w klubie
COB. Należy poinformowć pracownika recepcji o chęci rozegrania
meczu ligowego tuż przed grą.
- Zawodnik, który nie stawił się na mecz, nie poinformował przeciwnika,
pracownika klubu COB o powodzie nieobecnosci na meczu ligowym poddaje mecz walkoverem.
- Mecze nie mogą być rozgrywane w innych klubach.
- Mecze nie mogą być rozgrywane na innych wydarzeniach związanych z
grą w squash (Turnieje/ ”Luźne Granie” / Campy itp…)
- Decyzje sporne będą rozpatrywane indywidualnie
3.2. Protokół meczu ligowego:
- Recepcja klubu COB wydaje protokół meczu przed grą
- Zawodnicy sami wypisują protokół meczu t.j.
Data /Godzina / Grupa / Wynik / Małe punkty / Podpisy obu graczy
- Po zakończonym meczu oddają wypełniony protokół pracownikowi
recepcji.
(nieoddanie protokołu jest równoznaczne z nierozegraniem meczu )
3.3. Grupy w lidze squash COB:
- Grupy będą liczyć ± 8 osób, w zależności od liczby osób w lidze oraz
poszczególnych grupach. Różnice w składach grupy mogą wynikać z
kontuzji, choroby, extra awansów, zamrożeń długo terminowych itd…
- Klub będzie dokładał starań aby zachować równowagę 8 osób w grupie.
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Grupy będą oznaczane alfabetycznie “A,B,C,D...”
Gdzie grupa “A” to najwyższa grupa w lidze squash COB.

4. Punktacja w lidze squash
4.1. Grupy - współczynniki:
NAZWA
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
…

Współczynnik
x2.0
x1.9
x1.8
x1.7
x1.6
…

4.2. Punktacja w grupach:
PUNKTACJA ZA
rozegrany mecz
wygrany mecz
przegrany mecz
każdy wygrany set
mecz wygrany przez Walkover
mecz przegrany przez Walkover
wygrany mecz wynikiem 5:0
wygranie wszystkich meczy w grupie

Punkty
3 pkt
5 pkt
2 pkt
1 pkt
4 pkt
-1 pkt
1 pkt
7 pkt

Przykład:
Zawodnik w grupie “A” wygrał mecz 5:0 (3 rm +5 wm +5 kws +15:0) x2.0= 28pkt
Zawodnik w grupie “A” przegrał mecz 0:5 (3 rm +2 pm) x 2.0 =10 pkt
4.3. Kolejność rankingowa:
- Zdobyte punkty, wygrane gemy, head 2 head , małe punkty

5. Nagrody

5.1. Nagrody:
- będą zakupione dla uczestników ligi po każdym kwartale w całości z
opłat za mecze ligowe
- będą również pozyskiwane od sponsorów ligi squash COB
- zwycięzca sezonu ligi squash COB będzie upamiętniony wpisem na
przechodnim klubowym trofeum „Złota Rakieta COB”

6. Zakończenie sezonu / kwartału

6.1. Zakonczenie sezonu
- odbędzie się w formie turnieju kat. „C”- Rozdanie nagród
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6.2. Zakończenie kwartału
- odbędzie się w formie zamkniętego turnieju ligowego
- rozdanie nagród za kwartał
6.3. Daty Turniejów
- będą ustalane na bieżąco – informacje będą zamieszczane w systemie
ligowym Tournament Tools
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