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Regulamin Rozgrywek Indywidualnych Masters  
pod patronatem PZSQ w roku 2018 

 
 

§1 Definicje 
 

Dyrektor turnieju – osoba wyznaczona przez organizatora turnieju, odpowiedzialna 
za prawidłowe przeprowadzenie turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem. 
Osoba ta jest uprawniona do kontaktów z Biurem PZSQ w zakresie prowadzenia 
turnieju i przesyłania dokumentacji (w szczególności wniosków o specjalne 
rozstawienie, Protokołów zamknięcia list startowych, Protokołów turnieju). Maile 
przesyłane z innego adresu niż adres email dyrektora wskazany na zgłoszeniu 
turnieju nie będą honorowane. 

Kalendarz rozgrywek – zbiór informacji o turniejach opublikowany na stronie 
polskisquash.pl. Kalendarz rozgrywek określa daty rozgrywania turniejów, ich 
rodzaje i kategorie, miasto, obiekt sportowy. Zawiera ponadto informacje o innych 
ważnych zawodach takich jak: IMP, DMP, EICC, EMIC, ECC, ETC.  

Kategoria wiekowa – skrótowe oznaczenie (np. M35+, M40+, W35+) kryterium wieku 
i płci określającego jacy zawodnicy mogą brać udział w turnieju danej kategorii 
wiekowej. 

M-IMP– Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters. 

Obiekt sportowy – budynek z kortami do squasha w którym rozgrywany jest turniej. 
Korty powinny spełniać wymogi Światowej Federacji Squasha (WSF) w zakresie 
wymiarów, oświetlenia oraz temperatury opisane w  Załączniku nr 11 (nie oznacza to 
konieczności posiadania przez klub certyfikatu WSF). W przypadku gdy obiekt nie 
spełnia wymogów, organizator powinien zwrócić się do Biura PZSQ o specjalną 
zgodę na rozegranie turnieju na obiekcie nie spełniającym wymogów.  

Opłata na cele statutowe – opłata wnoszona przez zawodników, przeznaczona na 
cele statutowe PZSQ. 

Opłata turniejowa – opłata za prawo do organizacji turnieju pod patronatem PZSQ, 
w wysokości ustalonej w niniejszym regulaminie przeznaczona na działania 
statutowe PZSQ, wnoszona na konto PZSQ przez organizatora turnieju według 
zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

Opłata wpisowa – opłata wnoszona przez zawodnika za możliwość uczestnictwa 
w turnieju. 

Organizator turnieju – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca turniej w danym 
obiekcie sportowym i odpowiedzialna za jego przeprowadzenie. Osoba ta widnieje 
w dokumentach turniejowych (umowy, faktury, inne) jako strona.  

http://www.polskisquash.pl/
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Protokół turnieju/turniejowy – ostateczny dokument potwierdzający rozegranie 
turnieju przesyłany do Biura PZSQ przez Dyrektora turnieju; szablon jest 
Załącznikiem nr 7 do niniejszego regulaminu.  

Protokół zamknięcia list startowych – dokument potwierdzający zweryfikowaną listę 
zgłoszonych (wraz z rezerwowymi) na turniej zawodników po zamknięciu list 
startowych, przesyłany do Biura PZSQ przez Dyrektora turnieju; szablon protokołu 
zamknięcia list startowych jest Załącznikiem nr 7b do niniejszego regulaminu. 

Ranga turnieju Masters – turniej Masters pod patronatem PZSQ posiada jedną 
z trzech rang: Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (M-IMP), M-A oraz M-A+. 

Regulamin turnieju – opublikowany na stronie internetowej organizatora turnieju 
zestaw informacji oraz zasad przeprowadzenia danego turnieju. 

Sezon – okres czasu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Sędzia główny – osoba odpowiedzialna za przebieg turnieju zgodnie z przepisami 
gry w squasha oraz za organizację pracy sędziów.  

System rankingowy – program wyliczający ogólnopolski ranking PZSQ dostępny 
przez serwis polskisquash.pl.  

Turniej – zorganizowane zawody sportowe rozgrywane według Kalendarza 
rozgrywek, w których zawodnicy rozgrywając ze sobą mecze w squasha rywalizują 
o zwycięstwo i punkty do Systemu rankingowego PZSQ. Turniej może być 
rozgrywany w jednej lub kilku kategoriach wiekowych. 

Turniej kategorii wiekowej – zawody rozgrywane w danej kategorii wiekowej w 
obrębie pojedynczego Turnieju. 

Zawodnik – osoba posiadająca licencję zawodniczą PZSQ uprawniona do 
uczestnictwa w turnieju Masters. 

Zgłoszenie turnieju – dokument potwierdzający zgłoszenie przez organizatora 
turnieju chęci przeprowadzenia turnieju w danym obiekcie sportowym. 
 

§2 Opis turniejów - ogólnie 
 
1. Turniej  typu Masters posiada jedną z trzech możliwych rang: M-IMP, M-A oraz 

M-A+. Rangi wiążą się z ilościami punktów jakie można zdobyć za poszczególne 
miejsca – opisuje to załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

2. Turniej rangi M-IMP ma zasięg ogólnopolski i ma na celu wyłonienie Mistrzów 
Polski we wszystkich kategoriach. 

3. Turnieje rangi M-A mają zasięg ogólnopolski i mają na celu wyłonienie czołówki 
krajowej. 

4. Turniej M-A+ to turniej Polish Masters Squash Open zaliczany do cyklu European 

http://www.polskisquash.pl/
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Masters Squash Tour. 

5. Aby wziąć udział w turnieju należy posiadać ważną licencję zawodniczą PZSQ. 
Procedurę wydania licencji zawodniczej opisuje Regulamin Rozgrywek 
Indywidualnych. 

6. Kategorie w których są rozgrywane turnieje Masters pod patronatem PZSQ to: 
M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+, M65+, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+ 
gdzie „M” oznacza turniej otwarty dla mężczyzn i kobiet, „W” oznacza turniej dla 
kobiet, liczby oznaczają dolną granicę wieku zawodników mogących wziąć 
udział w turnieju danej kategorii. Dopuszcza się możliwość utworzenia 
dodatkowych kategorii w trakcie trwania Sezonu. 

7. Zawodnik może zostać dopuszczony do gry w turnieju jeśli spełnia kryterium płci 
oraz wieku – w dniu rozpoczęcia turnieju musi mieć ukończony wiek wymagany 
dla danej Kategorii wiekowej. 

 
§3 Organizacja turniejów 

 
1. Na turnieje rangi M-IMP, M-A oraz M-A+ są ogłaszane przetargi. 

2. Kalendarz rozgrywek, w którym zawarte będą informacje dot. turniejów Masters 
w Sezonie jest opublikowany na stronie www.polskisquash.pl.  

 
§4 Zasady rozgrywania turniejów rangi M-A 

 
1. Turniej w danej kategorii wiekowej może się odbyć przy zgłoszeniu minimum 

4 zawodników/czek. Przy zgłoszeniu się mniejszej ilości zawodników/czek 
w danej kategorii, istnieje możliwość połączenia dwóch lub więcej grup 
wiekowych. 

Łączenie grup wiekowych odbywa się w sposób następujący: 

1) W sytuacji braku minimalnej ilości zawodników/czek w danej grupie 
wiekowej, przenosi się ich do kategorii wiekowej niższej o jeden stopień 
wiekowy. 

2) W razie dalszego braku minimalnej liczby zawodników powtarza się 
poprzedni punkt aż do uzyskania wymaganej minimalnej liczby 
zawodników. 

3) W razie niespełnienia wymogu minimalnej liczby zawodników turniej 
w danej kategorii nie ma prawa się odbyć. 

W sytuacji braku minimalnej ilości zawodników/czek w młodszej grupie 
wiekowej nie można z nią połączyć grupy starszej, która spełnia warunek 
minimalnej liczby zawodników. 

http://www.polskisquash.pl/
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Zawodnik może zgłosić się do kategorii młodszej niż ta wynikająca z jego wieku. 

2. Turniej danej kategorii wiekowej powinien być jednodniowy. W przypadku ilości 
Zawodników danej kategorii wiekowej większej niż 32 turniej danej kategorii 
wiekowej może trwać dwa dni.  

3. W turnieju danej kategorii wiekowej może rywalizować maksymalnie 
64 zawodników. Organizator może wystąpić do PZSQ o zmniejszenie 
maksymalnej ilości miejsc w poszczególnych turniejach kategorii wiekowych. 

System rozgrywania turnieju danej kategorii wiekowej jest uzależniony od liczby 
zgłoszonych Zawodników: 

 dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy, 
 dla liczby zawodników/czek 6-7 – system pucharowy lub „każdy z każdym” 

(decyduje 
Organizator), 

 dla liczby zawodników/czek 4-5 – „każdy z każdym”. 

4. Sugeruje się rozegranie wszystkich meczów Turnieju do trzech wygranych setów 
(best of 5). W przypadku liczby Zawodników w danej Kategorii wiekowej większej 
niż 24, dopuszcza się rozegranie Turnieju kategorii wiekowej według jednej z 
dwóch formuł opisanych w poniższych podpunktach:  

1) Rozegranie meczów pierwszych rund Turnieju danej kategorii wiekowej, 
aż do fazy ćwierćfinałów wyłącznie, oraz   rozegranie meczów drabinek 
„do tyłu” w systemie do dwóch wygranych setów (best of 3),  

2) Rozegranie wszystkich lub części drabinek „do tyłu” w systemie do dwóch 
wygranych setów (best of 3).  

Informacja o systemie gry (best of 3 lub best of 5) dla poszczególnych części 
drabinek Turniejów poszczególnych kategorii wiekowych musi być zawarta 
w harmonogramie Turnieju. 

5. Harmonogram turnieju, losowanie. 

Najpóźniej 5 tygodni przed turniejem organizator ma obowiązek przesłać do 
PZSQ wstępny harmonogram  turnieju zawierający co najmniej: ustalone dni 
rozgrywania poszczególnych kategorii turnieju oraz terminy planowanych 
pierwszych meczów każdej z kategorii. Po akceptacji/weryfikacji przez PZSQ, 
organizator ma obowiązek upublicznić wstępny harmonogram na stronie 
turniejowej – co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju. Ponadto, 
najpóźniej 4 tygodnie przed Turniejem Organizator ma obowiązek opublikować 
na stronie turniejowej szczegółowe informacje na temat turnieju zawierające co 
najmniej: listę zgłoszonych zawodników, termin zgłoszeń do turnieju, planowany 
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budżet i schemat podziału nagród finansowych lub nagród rzeczowych. Lista 
zgłoszonych zawodników w ciągu 7 dni przed zamknięciem list startowych 
powinna być aktualizowana przynajmniej raz dziennie w dni robocze, 
a wcześniej przynajmniej raz w tygodniu (sugerowane 2-3 razy w tygodniu). 
Organizator turnieju ma również obowiązek wywiesić informacje w formie 
drukowanych plakatów w obiekcie sportowym w którym będzie rozgrywany 
turniej. 

6. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do poniedziałku w tygodniu 
rozgrywania turnieju do godz. 23:59. Dyrektor turnieju zobowiązany jest przesłać 
do biura PZSQ Protokół zamknięcia list startowych w terminie do wtorku do 
godz. 23:59. Wymagane jest przesłanie podpisanej pierwszej zakładki „Dane 
turnieju”, oraz wymagane jest przesłanie wszystkich pozostałych zakładek 
(preferowany format MS-Excel). 
Organizator publikuje finalną listę w środę do godziny 12:00. Losowanie 
Organizator przeprowadza w środę o godzinie 18:00.  

7. W ramach opłaty wpisowej organizator turnieju zobowiązany jest 
zapewnić zawodnikom w czasie turnieju świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną 
w przetargu oraz opublikowaną na stronie turniejowej. 

8. Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie z PZSQ 
na organizację turnieju, które zawierają minimum:  

1) puchary, medale lub inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju 
dla zdobywców minimum 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii 
turnieju. 

2) dyplomy turniejowe – dla minimum 3 zawodników każdej Kategorii 
wiekowej. 

9. Turnieje rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do 
Regulaminu Rozgrywek Masters, wg aktualnego rankingu PZSQ w momencie 
losowania. W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju ma prawo 
wystąpić do Komisji Technicznej z wnioskiem o rozstawienie specjalne 
zawodnika w Turnieju. Uzasadniony wniosek powinien zostać zgłoszony 
e - mailem na adres komisjatechniczna@polskisquash.pl niezwłocznie po 
zamknięciu listy zgłoszeń pod rygorem nierozpatrzenia. Wniosek powinien 
zostać przesłany wraz z Protokołem zamknięcia list startowych. 

10. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania 
wszystkich swoich, zaplanowanych przez organizatora turnieju meczów. 
Za wycofanie się z turnieju po losowaniu zawodnik:  

a. W przypadku pierwszego wycofania otrzymuje ostrzeżenie.  

mailto:komisjatechniczna@polskisquash.pl
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b. W przypadku drugiego wycofania (w ciągu 18 miesięcy) otrzymuje 
ostrzeżenie z publikacją tej informacji na stronie PZSQ.  

c. W przypadku trzeciego i kolejnych wycofań (w ciągu 18 miesięcy) 
otrzymuje „dyscyplinarne zero”.  

Za nie pojawienie się na turnieju (nie poinformowanie organizatora o wycofaniu 
z turnieju najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnieju) Zawodnik:  

a. W przypadku pierwszego nie pojawienia się otrzymuje ostrzeżenie 
z publikacją tej informacji na stronie PZSQ.  

b. W przypadku drugiego i kolejnych nie pojawień się (w ciągu 18 miesięcy) 
otrzymuje „dyscyplinarne zero”.  

Dyrektor turnieju ma obowiązek odnotować wszystkie wycofania i nie 
pojawienia się w protokole turnieju (załącznik nr 7 zakładka 'Informacje o 
wycofaniach'). Za inne wykroczenia zawodnik może otrzymać „dyscyplinarne 
zero” lub karę zawieszenia wykluczającą udział zawodnika w turniejach pod 
patronatem PZSQ.  

„Dyscyplinarne zero" oznacza przyznanie ukaranemu zawodnikowi zerowej ilości 
punktów za ten turniej. Wynik ten (0 pkt rankingowych) będzie zaliczany 
ukaranemu zawodnikowi jako jeden z ośmiu najlepszych jego wyników przez 18 
miesięcy. 

11. W przypadku rezygnacji zawodnika z rozegrania jednego z meczów w turnieju, 
wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik 
rezygnujący z gry powiadomi (na formularzu będącym załącznikiem nr 7a 
Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych) o tym fakcie organizatora turnieju, 
zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki. W przypadku 
turniejów dłuższych niż 1-dniowe powiadomienie o rezygnacji z gry w kolejnym 
dniu turnieju musi zostać złożone w dniu poprzednim. Za wycofanie się w trakcie 
turnieju bez powiadomienia dyrektora turnieju (na formularzu będącym 
załącznikiem nr 7a Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych) Zawodnik:  

a. W przypadku pierwszego wycofania otrzymuje ostrzeżenie z publikacją 
tej informacji na stronie PZSQ.  

b. W przypadku drugiego i kolejnych wycofań (w ciągu 18 miesięcy) 
otrzymuje „dyscyplinarne zero”.  

Dyrektor turnieju ma obowiązek odnotować wszystkie rezygnacje w protokole 
turnieju (Załącznik nr 7 zakładka 'Informacje o walkowerach'). 

12. Organizator zobowiązany jest do powołania sędziego głównego. Poszczególne 
mecze sędziowane są przez zawodników przegrywających wcześniejsze 
spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez sędziego głównego. 
Pierwsze mecze turnieju sędziują osoby wskazane przez sędziego głównego. 
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Sugeruje się, aby mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce oraz mecz finałowy 
były sędziowane przez trzech sędziów wyznaczonych przez sędziego głównego 
(w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi).  

Sędzia główny turnieju powinien posiadać certyfikat sędziowski PZSQ. 
W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju ma prawo wystąpić do 
Komisji Sędziowskiej z wnioskiem o mianowanie sędzią głównym osoby bez 
wymaganego certyfikatu. Wniosek powinien zostać zgłoszony e-mailem na 
adres biuro@polskisquash.pl w dniu zgłoszenia turnieju do kalendarza PZSQ 
pod rygorem nierozpatrzenia. Jeśli na turnieju nie ma wyznaczonego sędziego 
głównego jego rolę przejmuje dyrektor turnieju, zakładając jednak, że spełnia on 
wymogi opisane powyżej. 

13. Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem 
czasowej dyskwalifikacji. W przypadku planowanej czasowej 
nieobecności/niedostępności sędziego głównego podczas trwania turnieju jest 
on zobligowany do wyznaczenia swojego zastępcy (posiadającego wymagane 
uprawnienia), który przejmie tymczasowo wszelkie obowiązki sędziego 
głównego. Informacja o tym fakcie powinna zostać opisana w protokole turnieju. 

 
§5 Zasady rozgrywania turnieju M-IMP 

 
Zasady te zostaną opublikowane jako załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

§6 Zasady rozgrywania turnieju M-A+ 
 
1. Turniej M-A+ to turniej Polish Masters Squash Open zaliczany do cyklu European 

Masters Squash Tour.  

2. Zasady jego rozgrywania określa ESF. Organizator jest zobowiązany do 
rozegrania turnieju zgodnie z wytycznymi ESF w przypadku wątpliwości do 
kontaktu z odpowiednim przedstawicielem ESF. 

 
§7 Losowanie, harmonogramy 

 
1. Losowanie drabinki turniejowej odbywa się publicznie, w terminie i miejscu 

wcześniej wyznaczonym i podanym do informacji na stronie turniejowej. 
Harmonogram oraz układ gier podawany jest do wiadomości publicznej 
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku niepełnego obsadzenia drabinki turniejowej przydziela się wolne 
losy – tak zwane „bye”. Wolne losy przydziela się zawodnikom w poszczególnych 
grupach w których są rozstawieni. Najpierw przydziela się wolny los zawodnikowi 
rozstawionemu z nr {1}, potem z numerem {2}, potem zawodnikom z grupy 
rozstawienia {3-4}, potem zawodnikom z grupy rozstawienia {5-8}, potem {9-16}. 

mailto:biuro@polskisquash.pl
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Jeżeli liczba wolnych losów jest mniejsza niż liczebność danej grupy 
rozstawienia, przeprowadza się losowanie wolnych losów w danej grupie na 
zmianę losując po jednym „bye” do górnej i dolnej połówki drabinki. 

3. Organizator zobowiązany jest do opublikowania i bieżącej aktualizacji na stronie 
internetowej turnieju listy rezerwowej zawodników. Na listę rezerwową 
wpisywani są zawodnicy, którzy zgłosili chęć udziału w turnieju, ale nie zostali 
zakwalifikowani z powodu ograniczonej pojemności turnieju. O miejscu 
zawodnika na liście rezerwowej decyduje jego ranking. 

4. Rezygnacje: 

 w przypadku rezygnacji Zawodnika przed losowaniem  jego miejsce 
zajmuje pierwszy zawodnik z listy rezerwowej zajmując pozycję zgodną ze 
swoim rankingiem, 

 w przypadku rezygnacji zawodnika po losowaniu, każdorazowo 
(w kolejności określonej czasem zgłoszenia każdej rezygnacji) wykonuje 
się poniższe dwa kroki:  

 przeprowadza się zastępowanie zawodników w drabince turnieju 
według poniższej tabeli. Liczby użyte w tabeli oznaczają rozstawienie 
zawodników w turnieju w momencie zgłoszenia rezygnacji zawodnika 
z gry,  

 usuwa się Zawodnika rezygnującego z gry z listy startowej, 
a zawodników rozstawionych poniżej niego przesuwa się o jedną 
pozycję do góry. 

 

rozstawienie 
wycofującego 
się 

wycofanie do 24h przed 
rozpoczęciem Turnieju 

wycofanie później 
niż 24h przed 
rozpoczęciem 
Turnieju 

wycofanie później niż 
na godzinę przed 
rozpoczęciem 
Turnieju 

 
 
{1/2} 

 
{3} -> wycofujący się 

 
Rezerwowy1 
-> 
wycofujący 
się 

żadnych zmian 
w drabince, 
przeciwnik gracza 
wycofującego się 
otrzymuje 
walkowera 

 {5} -> {3}   

 {9} -> {5}   

 {17} -> {9}   

 {33} -> {17}   

 Rezerwowy1 -> {33}   
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{3/4} {5} -> wycofujący się   

 {9} -> {5}   

 {17} -> {9}   

 {33} -> {17}   

 Rezerwowy1 -> {33}   

{5/8} {9} -> wycofujący się   

 {17} -> {9}   

 {33} -> {17}   

 Rezerwowy1 -> {33}   

{9/16} {17} -> wycofujący się   

 {33} -> {17}   

 Rezerwowy1 -> {33}   

{17/32} {33} -> wycofujący się   

 Rezerwowy1 -> {33}   

 
{33/64} 

Rezerwowy1 -> 
wycofujący się 

  

 
 w przypadku nie stawienia się (ponad 15 minut spóźnienia lub inny czas 

ustalony w regulaminie turnieju) zawodnika na pierwszy mecz w turnieju 
zgodnie z ustalonym przez organizatora harmonogramem, mecz 
poddawany jest walkowerem, a zawodnik ma prawo kontynuować turniej 
od drugiej rundy (przypadek spóźnienia - niezależnie od powodów). 
W przypadku nie stawienia się zawodnika na mecz II rundy (lub kolejnych) 
wszystkie jego kolejne mecze poddane zostają walkowerem, a zawodnik 
nie zostaje sklasyfikowany w turnieju. 

 
§8 Dokumentacja turnieju, protesty 

 
1. Zapis każdego meczu turnieju powinien być prowadzony przez sędziego na 

formularzu protokołu meczu, którego wzór jest zawarty w załączniku nr 5 
Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych. 

2. Dyrektor turnieju zobowiązany jest do przesłania do Biura PZSQ Protokołu 
turnieju najpóźniej do najbliższego poniedziałku (następującego przynajmniej 
jeden dzień po ostatnim dniu turnieju) do godz. 12.00. Protokół powinien być 
wysłany pocztą elektroniczną na adres biuro@polskisquash.pl. Protokół turnieju 

mailto:biuro@polskisquash.pl
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musi być zgodny ze wzorcem zawartym w załączniku nr 7 niniejszego 
regulaminu. Zawartość zakładki 'Dane turnieju' musi być podpisana przez 
dyrektora turnieju oraz sędziego głównego. Protokół wymaga potwierdzenia 
odbioru ze strony PZSQ dla swej ważności. Nie przesłanie dokumentu 
w terminie lub niewłaściwe jego wypełnienie (np. brak numerów licencji, brak 
wszystkich kategorii itp.) może skutkować nie zakwalifikowaniem turnieju do 
rankingu PZSQ przy czym opłata turniejowa nie będzie zwracana organizatorowi 
turnieju. 

3. Protesty dotyczące nieprawidłowości w zgłaszaniu turniejów, tworzeniu listy 
startowej, procedurach występujących przed turniejem, przebiegu turnieju 
powinny być wnoszone do biura PZSQ zgodnie z obowiązującą procedurą 
składania protestów będącą załącznikiem nr 3 Regulaminu Rozgrywek 
Indywidualnych. 

 
§9 Zasady punktacji rankingu PZSQ 

 
 
1. Ranking PZSQ będzie tworzony niezależnie dla każdej kategorii wiekowej. 

2. Punkty rankingowe zdobyte w turnieju przez zawodnika zależą od rangi turnieju 
oraz miejsca zajętego przez zawodnika w Turnieju kategorii wiekowej, w którym 
brał udział. Wartości punktowe określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Pozycja zawodnika w danym rankingu wynika bezpośrednio z sumy punktów 
zdobytych w 4 najlepszych turniejach danego zawodnika w ciągu ostatnich 18 
miesięcy od daty publikacji danego rankingu.  

4. Jeśli zawodnicy mają równą ilość punktów w rankingu, zostają sklasyfikowani na 
tej samej pozycji, a do ewentualnego rozstawienia w tym samym turnieju brane 
są ich miejsca we wcześniejszym rankingu. 

5. Ranking PZSQ przeliczany jest początkiem tygodnia (poniedziałek – środa) na 
podstawie uzyskanych protokołów turniejowych z poprzedniego tygodnia. 
Publikacja rankingu następuje najpóźniej w każdą środę do godziny 10:00. 

6. W przypadku przeprowadzenia turnieju z łączonymi grupami wiekowymi, 
punkty zdobyte przez zawodnika tego turnieju zaliczane są do rankingu 
najmłodszej grupy wiekowej biorącej w nim udział. 

7. W momencie przejścia zawodnika do starszej grupy wiekowej, posiadana przez 
niego wartość punktowa wyznaczająca jego pozycję w rankingu jest dzielona na 
4 równe wyniki turniejowe i dopisywane są one do nowej kategorii wiekowej 
danego zawodnika z datą o jeden dzień późniejszą niż data jego urodzin.  
Równocześnie dotychczasowe wyniki w młodszej kategorii wiekowej zostają w 
niej aż do ich wygaśnięcia w związku z upływem terminu ich obowiązywania 
(zgodnie z pkt 3 jest to 18 miesięcy).   
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§10 Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejsza wersja regulaminu rozgrywek indywidualnych pod patronatem PZSQ 

wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd PZSQ. Zarząd PZSQ 
zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie sezonu jeśli wystąpi 
uzasadniona konieczność. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności nieopisanych w niniejszymi Regulaminie, 
wątpliwości co do interpretacji opisanych zasad bądź w innych wyjątkowych 
okolicznościach, Zarząd PZSQ ma prawo podjąć ostateczną decyzję w w/w 
sprawach, po wcześniejszej konsultacji z Komisją Techniczną. 

 
§11 Lista załączników do regulaminu 

 
 
1. Załącznik nr 1 – Tabele punktowe turniejów M-IMP. M-A i M-A+. 

2. Załącznik nr 2 - Zasady rozgrywania M-IMP (planowana publikacja w IX 2018). 

3. Załącznik nr 4 – Zasady rozstawienia Zawodników w turnieju. 

4. Załącznik nr 7 –  Protokół turnieju. 

5. Załącznik nr 7b – Protokół zamknięcia list startowych.  

 

  

 


