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Warszawa, 12 października 2018 

 

 

Drodzy Organizatorzy! 

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji 

 

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2019 

 

1. ROK 2019 - CZTERY TURNIEJE CYKLU MASTERS SQUASH TUOUR 2019 

2. 13-15.06.2019 - INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 2019 

3. 7-9.06.2019 - INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2019 

4. 27-29.06.2019 - DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 (Finał Polskiej Ligi 
Squasha) 

5. Listopad 2019 - MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 

 

Polski Związek Squasha serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego etapy 
dotyczyć będą danej imprezy i zostaną przeprowadzone po kolei, sekwencyjnie na każde 
z tych wydarzeń. Po rozstrzygnięciu poprzedzającego etapu konkursu będą przyjmowane 
oferty na kolejny. 

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z dodatkowymi informacjami dotyczącymi 
poszczególnych turniejów. 

W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, samorządy, oraz firmy zajmujące 
się organizacją imprez sportowych. 

 Oferty należy składać na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym danego rodzaju 
turnieju w roku 2019 opublikowanym na stronie PZSQ, będącym załącznikiem do 
niniejszego listu przewodniego. Każde otrzymane przez biuro PZSQ zgłoszenie 
turnieju zostanie potwierdzone informacją zwrotną.  

 Oferty przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie zeskanowanego i czytelnie 
podpisanego formularza przesłanego mailem na adres: biuro@polskisquash.pl 
w terminie wskazanym w piśmie. 

 Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego z kryterium. Przy 
porównywaniu ofert zostanie wybrana oferta, która zgromadzi przy uwzględnieniu 
wag dla każdego kryterium łącznie najwięcej punktów na dany turniej, a w protokole 
znajdzie się podsumowanie oceny. 
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 Polski Związek Squasha zastrzega sobie możliwość publikowania niektórych 
szczegółów składanych ofert podczas uzasadniania decyzji o wyborze organizatorów 
na poszczególne turnieje. 

 

Opis 

Imprezy mistrzowskie o których mowa w niniejszym zaproszeniu należą do najważniejszych 
wydarzeń squashowych w Polsce. Takie wydarzenia dają możliwość przyciągnięcia uwagi 
lokalnych mediów i w konsekwencji skutecznej promocji squasha oraz obiektu i miasta 
organizującego imprezę. 

Jesteśmy przekonani, że wszystkie imprezy, mimo swojej różnorodności okażą się sukcesem 
i znacząco przyczynią się do popularyzacji squasha w naszym kraju w roku 2019. Przesłane 
oferty i ich realizacja pozwoli rozegrać każdy z tych turniejów w duchu święta squasha, czyli 
wyjątkowego czasu dla zawodników, ich trenerów, sympatyków, partnerów i Wszystkich 
zainteresowanych. 

Sukcesy dotychczas organizowanych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski 
z pokazowym kortem szklanym przeniosły te najważniejsze imprezy w nową epokę 
i wyznaczyły wysokie standardy towarzyszące podczas turniejów squasha. 

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami organizacji danego eventu. 

 

Kryterium organizacji danego eventu jest: 

1) Wzięcie udziału w przetargu i złożenie kompletnej oferty w wyznaczonym terminie. 

2) Spełnienie wymogów związanych z organizacją takiego turnieju, którymi są: 
 

a) Przeprowadzenie turnieju zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZSQ. 

b) Zagwarantowanie opłaty na rzecz PZSQ. 

c) Zagwarantowanie odpowiednich nagród finansowych. 

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. 

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

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

k) Spełnienie pozostałych wymogów określonych z formularzu ofertowym. 
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# Kryterium Opis 

1 Opłata na rzecz 
PZSQ 

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 
Obejmuje: korty, certyfikat WSF, powierzchnia klubu, szatnie, 
punkt gastronomiczny, recepcja, sauna, fizjo, chillout, inne. 

5 Organizacja Obejmuje: doświadczenie, komitet organizacyjny, pakiet pełny, 
hotel, inne. 

6 
Nagrody 
rzeczowe 

Czym bogatsze, tym więcej punktów. 

7 Marketing 
Obejmuje: działania promocyjne, komunikacja, kort szklany, 
lokalizacja. Im więcej i skuteczniej, tym więcej punktów. 

8 Integracja Punkty dodatkowe za możliwość sprawnego przeprowadzenia 
turnieju w jednym czasie dla wszystkich kategorii. 

 

Uprzejmie prosimy o składanie ofert realnych, z przekonaniem o możliwości ich poprawnego 
wykonania. 

 

ETAP 1:  

Data zakończenia zbierania ofert:  25.10.2018 r. 

 

Masters Squash Tour 2019 

 

Kalendarz turniejów Masters Squash Tour: 

 2 – 3 marca 2019 

 25 – 26 maja 2019 

 6 – 7 lipca 2019 

 31 sierpnia – 1 września 2019. 

 

Minimalna liczba kortów – 5.  

Dopuszcza się możliwość organizacji turnieju w tym samym terminie w maksymalnie 
dwóch odrębnych obiektach squashowych (nie licząc pokazowego kortu szklanego) z tego 
samego miasta lub aglomeracji. Odległość między obiektami nie powinna być większa niż 
20 km, a komunikację pomiędzy nimi niesprawiającą problemów uczestnikom zapewnia 
Organizator. 
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Uwaga: Organizatorzy imprez Masters Squash Tour nie mogą się powielać. 

Złożenie oferty oznacza gotowość do organizacji turnieju zgodnie z zasadami Regulaminu 
Rozgrywek Indywidualnych Masters. 

Organizatorzy imprez Masters Squash Tour oraz Polish Masters ESF nie mogą się powielać. 

 

ETAP 2:  

Data zakończenia zbierania ofert:  08.11.2018 r. 

 

Indywidualne Mistrzostwa Polski 2019 

Rozgrywki kwalifikowane zgodnie z Ustawą o sporcie. 

 

Oferty można składać na planowane terminy: 

 13 – 15 czerwca 2019 r.: (tylko) Turniej seniorski męski i damski, lub 

 7 – 9 czerwca 2019 r.: (tylko) Turniej juniorski. 

 

Minimalna liczba kortów wynosi: 

 4 korty  – dla Mistrzostw tylko juniorskich; 

 6 kortów – dla Mistrzostw tylko seniorskich; 

 

Uwaga: Złożenie oferty oznacza gotowość do organizacji turnieju zgodnie z załącznikiem do 
Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych dotyczącym IMP. 

 

ETAP 3:  

Data zakończenia zbierania ofert:  22.11.2018 r. 

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 (Finał Polskiej Ligii Squasha) 
Rozgrywki kwalifikowane zgodnie z Ustawą o sporcie. 

 

Termin imprezy:  27 – 29 czerwca 2019 r. 

 

Minimalna liczba kortów – 6.  
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Dopuszcza się możliwość organizacji turnieju w tym samym terminie w maksymalnie 
dwóch odrębnych obiektach squashowych (nie licząc pokazowego kortu szklanego) z tego 
samego miasta lub aglomeracji. Odległość między obiektami nie powinna być większa niż 
20 km, a komunikację pomiędzy nimi niesprawiającą problemów uczestnikom zapewnia 
Organizator. 

Rozgrywane w całym kraju eliminacje wyłonią finalistów. Drużyny te przez trzy dni będą 
walczyć o tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Zwycięzcy rozgrywek w kategorii męskiej oraz 
damskiej będą mieli możliwość wzięcia udziału w Klubowych Mistrzostwach Europy 2018. 

Organizator umożliwi rozegranie dodatkowych zawodów podczas DMP dla 4 lub 8 drużyn. 
Szczegóły zostaną uzgodnione ze zwycięzcą konkursu. 

Uwaga: Złożenie oferty oznacza gotowość do organizacji turnieju zgodnie z Regulaminem 
Rozgrywek Drużynowych włączając załącznik dotyczący zasad rozgrywania Finału PLS.  

 

ETAP 4: Data zakończenia zbierania ofert:  07.12.2018 r. 

 

Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2019 
 

Planowany termin imprezy: listopad 2019 r. 

Turniej Masters IMP jest najlepiej punktowaną imprezą w kalendarzu Masters Squash Tour. 
Turniej ten zostanie rozegrany na zakończenie sezonu Mastersowego i stanie się 
podsumowaniem rezultatów osiąganych podczas całego cyklu – po zmaganiach przez cały 
rok wyłoni Mistrzów Polski Masters w każdej kategorii wiekowej. 

Minimalna liczba kortów – 6. 

Dopuszcza się możliwość organizacji turnieju w tym samym terminie w maksymalnie 
dwóch odrębnych obiektach squashowych (nie licząc pokazowego kortu szklanego) z tego 
samego miasta lub aglomeracji. Odległość między obiektami nie powinna być większa niż 
20 km, a komunikację pomiędzy nimi niesprawiającą problemów uczestnikom zapewnia 
Organizator. 

Uwaga: Złożenie oferty oznacza gotowość do organizacji turnieju zgodnie załącznikiem do 
Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych Masters dotyczącym MIMP. 
 

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 PZSQ  


