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1. PRODUKTY AKREDYTOWANE przez WSF 

Producenci materiałów do budowy kortów do squasha 
mogą ubiegać się o przeprowadzenie przez WSF 
inspekcji ich produktów, a w przypadku spełnienia 
określonych kryteriów – zatwierdzenia ich jako Produkty 
Akredytowane przez WSF. Wszystkie takie produkty 
mogą wówczas stosować logo Akredytacji przez WSF na 
materiałach promocyjnych oraz w trakcie działań 
marketingowych. 

DLACZEGO AKREDYTACJA? 

Dla producentów: Akredytacja pozwala producentom 
na zapewnienie klientów o jakości i standardzie potwier-
dzonym przez niezależny  organ, znany i uznawany na 
całym świecie. Gwarantuje to konstruktorom kortów, że 
materiały spełniają wymagania. 

Produkty zatwierdzone jako Produkty Akredytowane 
przez WSF automatycznie zyskują przewagę nad 
konkurencją. Produkty nieakredytowane mogą być 
wysokiej jakości i  spełniać wymogi, ale… czy można to 
łatwo udowodnić? 

Dla konstruktorów: Wszyscy sprzedawcy sprzętu 
i materiałów do squasha mają pewność, że 
Akredytowane Produkty spełniają wymogi i standardy 
ustalone dla tej dyscypliny sportu. 

Dla dyscypliny sportu: System Akredytacji pozwala 
WSF kontrolować rozwój części składowych kortu do 
squasha oraz materiałów, a przez to zapewnić, że 
potrzeby dyscypliny sportu są spełnione w najlepszy 
możliwy sposób. Jako organizacji non-profit, kluczowym 
dążeniem WSF jest pomyślny rozwój squasha, a system 
Akredytacji zapewnia, że niepożądane lub niebezpieczne 
produkty mogą zostać zidentyfikowane przez osoby 
w kręgu zainteresowania tą dyscypliną sportu.  

2. FIRMY AKREDYTOWANE przez WSF 

Każda firma, która wykazuje się odpowiednim 
doświadczeniem i wiedzą ekspercką w budowie kortów 
do squasha – stosując tylko Produkty Akredytowane 
przez WSF – może ubiegać się o tytuł Firmy 
Akredytowanej przez WSF. 

Firmy Akredytowane przez WSF będą zobowiązane do 
przedsięwzięcia działań mających na celu spełnienie 
następujących warunków: 

 

a) Zapewnienie pięcioletniej gwarancji zarówno na 
materiały, jak i wykonanie. 

b) Powiadomienie WSF o każdej zmianie w konstrukcji 
lub specyfikacji Produktu Akredytowanego, w razie 
konieczności ponosząc koszty ponownej inspekcji. 

c) Zapewnienie posiadania i utrzymywania całościowej 
konstrukcji kortu przy zastosowaniu wyłącznie 
Produktów Akredytowanych.  

d) Powiadomienie WSF o wszystkich kortach 
zbudowanych przez firmę, razem z potwierdzeniem 
o zastosowanych Produktach Akredytowanych.  

e) W przypadku gdy korty są skonstruowane przy 
zastosowaniu wyłącznie Produktów Akredyto-
wanych, wówczas będą uważane za zgodne 
z wymogami, a Firma Akredytowana będzie miała 
prawo zarejestrować kort do gry turniejowej, pod 
warunkiem wniesienia odpowiedniej opłaty 
rejestracyjnej.  

f) Firmy Akredytowane są zobowiązane do stosowania 
wyłącznie Akredytowanych Produktów, jeśli 
wymagana jest Rejestracja. 

3. REJESTRACJA KORTÓW przez WSF 

Rejestracja Kortu w jest oferowana, jeśli najważniejsze 
komponenty kortu tzn. cztery ściany, podłoga, blacha 
oraz oświetlenie zostały osobno lub razem 
Akredytowane. 

Korty budowane przez Firmę Akredytowaną przez WSF 
mogą być Rejestrowane przez firmę lub właściciela 
kortu, w dowolnym czasie przed, w trakcie lub po 
zakończeniu budowy, pod warunkiem wniesienia opłaty 
rejestracyjnej. 

Korty, przy których konstrukcji zastosowano Produkty 
Akredytowane przez WSF, ale nie zostały zbudowane 
przez Firmę Akredytowaną przez WSF, mogą być 
Rejestrowane w WSF po inspekcji. Rejestracja jest 
opcjonalna. 

Tylko korty zarejestrowane w WSF będą opublikowane 
w ogólnoświatowym katalogu oraz będzie na nich można 
organizować światowe i regionalne turnieje WSF i PSA, 
turnieje w ramach World Junior Circuit oraz inne ważne 
imprezy. (Ta specyfikacja nie dotyczy kortów 
istniejących przed 2013 rokiem, do których należy 
stosować standardowe specyfikacje WSF). 

Strona Rejestracji:  
http://www.worldsquashcourts.org/addAccredited.aspx  

1 Produkty Akredytowane przez WSF – ogólny zarys systemu akredytacji komponentów kortu i materiałów 
2 Rejestracja Kortu w WSF – proces rejestracji 
3 Firmy Akredytowane przez WSF – wymagania wobec firm 
 


