Warszawa, 31 lipca 2018 r.

Drodzy Organizatorzy i Kluby!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW RANGI A POD PATRONATEM
POLSKIEGO ZWIĄZKU SQUASHA w sezonie 2018/2019

Turnieje rangi A organizowane pod patronatem PZSQ, to turnieje indywidualne najwyższej
rangi zaraz po Indywidualnych Mistrzostwach Polski, o wysokiej punktacji, gwarantujące
znaczną frekwencję zawodników i zawodniczek czołówki Polski. Takie wydarzenia dają
możliwość przyciągnięcia uwagi lokalnych mediów i w konsekwencji skutecznej promocji
squasha.
Zapraszamy do udziału w konkursie Organizatorów i Kluby dysponujące minimum
4 kortami dla Turniejów Juniorskich, minimum 6 kortami dla Turniejów Seniorskich oraz
minimum 10 kortami dla Turniejów Łączonych.
Dopuszcza się możliwość organizacji turnieju łączonego w tym samym terminie
w maksymalnie dwóch odrębnych obiektach squashowych z tego samego miasta lub
aglomeracji. W takiej sytuacji jeden z obiektów powinien posiadać przynajmniej 4 korty,
drugi – 6 lub więcej. Odległość między obiektami nie powinna być większa niż 20 km,
a komunikację pomiędzy nimi niesprawiającą problemów uczestnikom powinien zapewnić
Organizator.
Informujemy, że zgodnie z komunikatem Zarządu Polskiego Związku Squasha dotyczącym
kontynuacji systemu rozgrywek i spójnego rozwoju polskiego squasha w sezonie 2018/19
zostało wprowadzonych kilka zmian w zasadach rozgrywek mogących w istotny sposób
wpływać na składane oferty.
W szczególności zmiany dotyczą:
1.
2.
3.

Podniesienie puli nagród w turniejach rangi A – 1800 zł (turniej męski) i 1200 (turniej
damski).
Zwiększenie liczby dzikich kart do trzech: 1 dzika karta przyznana przez Organizatora
(do eliminacji), 2 dzikie karty przyznane przez PZSQ (do turnieju głównego).
Obowiązkowy live scoring w turniejach rangi A.

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2018/19 dostępny będzie na stronie
polskisquash.pl.
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Warunkiem organizacji turnieju rangi A jest:
1)

Wzięcie udziału w konkursie i złożenie kompletnej oferty do dnia 12 sierpnia 2018 r.

2) Spełnienie wymogów związanych z organizacją takiego turnieju, którymi są:
a) Przeprowadzenie turnieju zgodnie z regulaminem PZSQ na sezon 2018/2019.
b) Zagwarantowanie opłaty na rzecz PZSQ; Dowolna kwota, nie niższa niż 600 PLN
w przypadku Turnieju Open/Kobiet, nie niższa niż 200 PLN w przypadku Turnieju
Juniorskiego, nie niższa niż 800 PLN w przypadku Turnieju Łączonego.
c) Zagwarantowanie odpowiednich nagród finansowych w turniejach
oraz Kobiet – jest to istotne kryterium przy rozstrzyganiu przetargu.

Open

d) Zagwarantowanie wpisowego na turniej w rozsądnej kwocie.
e) Zagwarantowanie odpowiednich nagród rzeczowych w Turniejach Juniorskich.
f)

Doświadczenie Klubu / Organizatorów w organizacji turniejów squasha.

g) Zapewnienie pakietów startowych zgodnie z wymogami PZSQ.
h) Przeprowadzenie skutecznej kampanii promującej squasha oraz organizowany
turniej. – jest to istotne kryterium przy rozstrzyganiu przetargu.
i)

Umieszczenie
na
materiałach
promujących
turniej
logotypu
PZSQ
oraz udostępnienie w pobliżu Biura Zawodów materiałów promujących PZSQ
(i ew. partnerów PZSQ).

j)

Ekspozycja materiałów promujących sponsora tytularnego oraz pozostałych
sponsorów cyklu turniejów A działających na podstawie umowy z PZSQ.

Oferty będą rozstrzygane dla kolejnych terminów, na które wpłynęły zgłoszenia z terminem
głównym. Oferta, która została rozpatrzona pozytywnie dla jednego terminu, nie będzie
rozpatrywana w rozstrzyganiu Konkursu dla kolejnych terminów. W przypadku braku oferty
ze wskazaniem danego terminu, jako głównego, będą brane te oferty, które wskazują dany
termin, jako dodatkowy.
Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium.
Przy porównywaniu ofert (z terminem głównym i osobno z terminem dodatkowym)
zostanie wybrana oferta, która zgromadzi przy uwzględnieniu wag dla każdego kryterium
łącznie najwięcej punktów na dany termin, a w Protokole prac znajdzie się podsumowanie
oceny.
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#
1

Kryterium
Opłata na rzecz
PZSQ

Opis

Czym większa, tym więcej punktów.

2

Wpisowe

Obejmuje wszystkie pakiety. Czym mniejsze, tym więcej
punktów.

3

Nagrody
finansowe

Suma nagród. Czym większa, tym więcej punktów.

4

Obiekt

5

Organizacja

6

Nagrody
rzeczowe

7

Marketing

8

Integracja

Obejmuje: korty, certyfikat WSF, powierzchnia klubu, szatnie,
punkt gastronomiczny, recepcja, sauna, fizjo, chillout, inne.
Obejmuje: doświadczenie, komitet organizacyjny, pakiet pełny,
hotel, inne.

Czym bogatsze, tym więcej punktów.
Obejmuje: działania promocyjne, komunikacja, kort szklany,
lokalizacja. Im więcej i skuteczniej, tym więcej punktów.
Punkty dodatkowe za możliwość sprawnego przeprowadzenia
turnieju w jednym czasie dla wszystkich kategorii.

Oferty przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie zeskanowanego i podpisanego formularza
przesłanego mailem na adres: biuro@polskisquash.pl do dnia 12 sierpnia 2018 r.
Oferta powinna zostać złożona na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym Turniejów rangi
A na sezon 2018/2019, opublikowanym na stronie polskisquash.pl, będącym załącznikiem do
niniejszego listu przewodniego. Każde otrzymane przez Biuro PZSQ zgłoszenie turnieju
zostanie potwierdzone informacją zwrotną. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt
z Biurem PZSQ.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Zarząd PZSQ. Publiczne ogłoszenie wyników
zaplanowane jest na dzień 20 sierpnia 2018 r.
Zarząd zastrzega sobie możliwość publikowania niektórych szczegółów składanych ofert
podczas uzasadniania decyzji o wyborze organizatorów na poszczególne turnieje rangi A.
Nota: dla Państwa wygody rekomendujemy wypełnienie formularza elektronicznie

w edytorze tekstu MS Word. Nie gwarantujemy, że użyte dla ułatwienia w formularzu
formatowania i formuły zadziałają w innych edytorach, np. typu ‘Open Source’ (w takim
przypadku sugerujemy wydrukowanie formularza w wersji .pdf i ręczne wypełnienie). Po
wypełnieniu formularza prosimy o jego, własnoręczne podpisanie i zeskanowanie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Polskiego Związku Squasha
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UWAGI:
1.

Oferent zobowiązany jest do zrealizowania imprezy zgodnie z zasadami oraz wytycznymi
RRI i Komisji Technicznej PZSQ.

2.

Oferent zobowiązany jest zapewnić medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc
w każdej kategorii Turnieju.

3.

Oferent zobowiązany jest podpisać umowę oraz wnieść opłatę na rzecz PZSQ
w zadeklarowanej w formularzu kwocie w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu.
4. Oferent jest zobowiązany do ekspozycji sponsorów i partnerów PZSQ podczas imprezy
(także na szklanym korcie, jeżeli będzie ustawiony), po uzgodnieniu jej szczegółowego
planu z PZSQ.
5.

PZSQ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub anulowania
poszczególnych ofert (w przypadku niedopełnienia obowiązków przez Oferenta).

Strona 4 z 4

