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Warszawa 2018-08-25 

 

Informacja podsumowująca zmiany w Regulaminie Rozgrywek Indywidualnych 
pod patronatem PZSQ dla sezonu 2018/2019 

 

W wyniku prac nad Regulaminem Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2018-2019 
wprowadzono następujące istotne zmiany (lista nie obejmuje drobnych zmian 
edycyjnych):  

1. Zmiana sposobu rozstawienia – przywrócona zostaje zasada (z sezonu 
2016/2017) rozstawiania 50% pojemności drabinki - §6 pkt 5, w konsekwencji 
zmiany sposobu rozstawienia zmieniono Załącznik 4 

2. Rozwinięcie definicji  'Protokół zamknięcia list startowych'  o listę 
zawodników rezerwowych, uzupełnienie Protokołu (Załącznik 7b) o listę 
zawodników rezerwowych 

3. Wprowadzenie wymogu podania strony turniejowej na Zgłoszeniu turnieju, 
rozwinięcie definicji ‘Skuteczne zgłoszenie turnieju’ o ten wymóg 

4. Rezygnacja z konieczności podpisywania/skanowania/wklejania skanów 
podpisów ze Zgłoszeń/Zmian turnieju oraz Protokołów turniejowych. 
Dokumentacja turnieju ma być prowadzona ze wskazanego, w zgłoszeniu 
turnieju, adresu email Dyrektora. Dokumentacja prowadzona z tego adresu 
jest traktowana jako ‘podpisana’ (definicja ‘Dyrektor turnieju’) 

5. Wprowadzenie większych możliwości dla Organizatora w zakresie systemu 
prowadzenia rozgrywek przy małej liczbie zawodników – możliwość 
rozgrywania rozgrywek grupowych przy liczbie zawodników poniżej 12tu. 
Wprowadzenie możliwości reagowania przez Organizatora na wycofania z 
turnieju powodujące nieadekwatność wcześniej wybranego sposobu 
rozgrywek do aktualnej liczby zawodników – §8 pkt 5, §9 pkt 4, nowy §12 

6. W turniejach rozgrywanych systemem pucharowym, wprowadzenie 
możliwości przeprowadzenia rozgrywek o ostatnie miejsca w turnieju w 
formie rozgrywek grupowych – w szczególności tam, gdzie liczba 
zawodników nieznacznie przekracza wielkość drabinki (np. 17, 18; 33, 34 itp.), 
aby zapewnić zawodnikom przegrywającym pierwszą rundę/forrundę 
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większą liczbę meczów niż mieliby w przypadku systemu pucharowego – §8 
pkt 5, §9 pkt 4 

7. Utrzymanie zniżki od opłaty wpisowej w wysokości 10 zł w rozgrywkach 
Polskiego Squasha (tzw. ‘zniżka PFS’) dla członków Stowarzyszenia PFS, 
zgodnie z listą członków na dzień 17.06.2018. Zniżka obowiązywać będzie do 
końca sezonu 2018/19 - załącznik 6 §5 pkt 1 1. 

8. Zwolnienie klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 
będących członkami Polskiego Związku Squasha z wnoszenia opłaty 
turniejowej w przypadku organizacji turniejów rangi B i C - załącznik 6 §5 
pkt 2 

9. Podniesienie minimalnej puli nagród w turniejach seniorskich rangi A do 
1800 PLN (Open) i 1200 PLN (Kobiet) - §8 pkt 12 

10. W turniejach rangi A zwiększenie liczby dzikich kart do 3 – §8 pkt 2 

11. Wprowadzenie obowiązku w turniejach rangi A bieżącej transmisji wyników 
(tzw. live-scoring)  - §8 pkt 12 

12. W turniejach rangi B, umożliwienie Organizatorowi przyznania 2 dzikich 
kart – §9 pkt 11 

13. W turniejach rangi B, umożliwienie Organizatorowi przyznania 2 dzikich 
kart w celu podniesienia atrakcyjności sportowej turnieju. Umożliwienie 
Organizatorowi wystąpienia do KT w trybie uproszczonym o rozstawienie w 
turnieju na pozycjach od 1 – 4 Zawodników, którym Organizator przyznał 
dzikie karty – §9 pkt 12 

14. Wprowadzenie możliwości ukarania Organizatora za nieprzestrzeganie 
Regulaminu – §6 pkt 15 

15. Wprowadzenie przy rozstawianiu zawodników w turniejach juniorskich U11 
wyższości Rankingu ESF U13 nad rankingiem PZSQ U11 – §6 pkt 5 

16. Doprecyzowano sposób rozstawienia przy losowaniu drabinek turnieju 
eliminacyjnego w turniejach rangi A: przy losowaniu obowiązuje 
rozstawienie z tego samego dnia co przy losowaniu w turnieju głównym – 
§8 pkt 7 
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17. Wprowadzenie w turniejach rangi C wymogu takiej samej zawartości strony 
turniejowej jak w turniejach rangi B – §10 pkt 5 

 

Polski Związek Squasha rekomenduje wszystkim grającym w turniejach squasha 
regularne przechodzenie badań lekarskich oraz ubezpieczanie się od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, jednakże w rozgrywkach powszechnych nie są one 
wymagane. 

Jednocześnie przypominamy, ze Seniorskie i Juniorskie Indywidualnych 
Mistrzostwa Polski 2019, zostaną rozegrane, jako rozgrywki kwalifikowane z 
koniecznością posiadania ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia. 
Kwalifikacje do IMP 2019 odbędą się na podstawie ogólnopolskiego rankingu 
Polskiego Squasha (rankingu Polskiego Związku Squasha) będącego kontynuacją 
rankingu PFS. 

 


