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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych Masters  

pod patronatem PZSQ w roku 2018 

 
Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski Masters 

2018 
 

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2018 (dalej: M-IMP) będą rozegrane 
w następujących Kategoriach wiekowych: 

a. męskiej: powyżej 35 lat (M35+), powyżej 40 lat (M40+), powyżej 45 lat 
(M45+), powyżej 50 lat (M50+), powyżej 55 lat (M55+), powyżej 60 lat 
(M60+), powyżej 65 lat (M65+) 

b. damskiej powyżej 35 lat (W35+),  powyżej 40 lat (W40+),  powyżej 45 lat 
(W45+),  powyżej 50 lat (W50+),   

Kategorie wiekowe nie mogą być łączone.  

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

 dla liczby Zawodników/czek 12 lub większej – system pucharowy, 

 dla liczby Zawodników/czek 8-11 – system pucharowy lub rozgrywki 
grupowe zgodne z par. 12 RRI (decyduje organizator), 

 dla liczby Zawodników/czek 7 lub mniej – rozgrywki grupowe zgodnie 
z par. 12 RRI (decyduje Organizator). 

 

W przypadku systemu pucharowego i wycofań po losowaniu, skutkujących 
spadkiem liczby Zawodników/czek do:  

  8-11 – Organizator może zmienić system rozgrywania rozgrywek 
z pucharowego na rozgrywki grupowe zgodne z par. 12 RRI, 

 7 lub mniej - Organizator musi zmienić system rozgrywania z dwóch grup 
na jedna grupę. 

Zmiany takiej można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem 
Turnieju. Przy takiej zmianie (w szczególności gdy zmiana dokonywana jest 
później niż 24h przed rozpoczęciem Turnieju) Organizator musi uwzględnić 
dotychczasowy harmonogram, w którym część Zawodników (w szczególności ci, 
którzy w pierwszej rundzie otrzymali „bye”) mogła rozpoczynać swoje mecze 
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w godzinach późniejszych i ustalić nowy harmonogram tak, aby ci Zawodnicy 
mogli wziąć udział w Turnieju. 

W przypadku wybrania systemu pucharowego Organizator przed lub w trakcie 
trwania Turnieju może zdecydować o zmianie systemu rozgrywek o najniższe 
miejsca w turnieju na rozgrywki grupowe zgodne z zasadami opisywanymi 
w par. 12 RRI. 

Przy planowaniu ilości Zawodników tworzących grupę Organizator  powinien 
uwzględnić liczbę zawodników grających o najniższe miejsca w Turnieju oraz 
liczbę pojawiających się w trakcie Turnieju rezygnacji. Powyższe może być 
stosowane w szczególności w Turniejach, których liczba zgłoszonych graczy 
nieznacznie przekracza pojemność drabinek, np. 9, 10 lub 17, 18. 

(Przykład 1:  W przypadku liczby Zawodników 9 i prowadzeniu rozgrywek 
systemem pucharowym, rozgrywana jest drabinka na 16 osób. Organizator ma 
możliwość utworzenia grupy składającej się z Zawodników którzy mieli np. grać 
o miejsca 7-9. 

3. Aby Turniej danej kategorii wiekowej mógł być rozegrany niezbędne jest 
zgłoszenie się przynajmniej 4 Zawodników. 

4. Turnieje kategorii wiekowych rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi 
w Załączniku nr 4 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych oraz według 
rankingu PZSQ danej Kategorii wiekowej. Rozstawienie będzie dokonane 
według rankingów z dnia 12.11.2018 r.  

 Dla każdego Turnieju kategorii wiekowej tworzona jest przez Organizatora 
lista rezerwowa. 

 Zawodnik lub Zawodniczka może wziąć udział tylko w jednym turnieju 
kategorii wiekowej.  

5. Turnieje danej kategorii wiekowej mogą być 1-dniowe lub 2 -dniowe.  Podział na 
1 lub 2 dni zależy od liczby graczy i wybranego systemu rozgrywek i powinien być 
dokonany tak, aby w miarę możliwości nie grać więcej niż 4 mecze dziennie. 
Jeśli zgłosi się 16 lub mniej Zawodników danej kategorii – dla rozgrywek 
systemem pucharowym Turniej musi być rozegrany w 1 dzień, dla rozgrywek 
systemem grupowym w ciągu jednego lub dwóch dni (decyduje Organizator 
w porozumieniu z PZSQ). W przypadku gdy ilość uczestników wyniesie 
pomiędzy 17 a 24 o rozegraniu w ciągu jednego lub dwóch dni decyduje 
Organizator w porozumieniu z PZSQ. W przypadku ilości uczestników większej 
niż 25 - turniej musi być rozegrany w ciągu dwóch dni z podziałem na 3 mecze 
pierwszego dnia i pozostałe drugiego dnia lub 4 mecze pierwszego dnia 
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i  pozostałe w kolejnym dniu. W razie wątpliwości, Organizator powinien 
skonsultować się z PZSQ. 

6. Najpóźniej 5 tygodni przed pierwszym dniem rozgrywania M-IMP Organizator 
ma obowiązek przesłać do PZSQ harmonogram ogólny Turnieju zawierający co 
najmniej: daty rozgrywania turniejów poszczególnych kategorii wiekowych oraz 
terminy pierwszych meczów każdego z nich. Po akceptacji przez PZSQ, 
organizator ma obowiązek upublicznić harmonogram ogólny na stronie 
turniejowej – co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem M-IMP. 

 Zgłoszenia do M-IMP przyjmowane są do godziny 23:59 dnia 19.11.2018 r. 

 Po weryfikacji zgłoszeń Organizator ma obowiązek przesłać do Biura 
PZSQ listę zgłoszeń do dnia:  20.11.2018 r. 

 Publiczne losowanie drabinek turniejowych zostanie przeprowadzone 
przez PZSQ w dniu: 21.11.2018 r. o godzinie 14:00.  

 Harmonogramy szczegółowe Turniejów zostaną zaproponowane przez 
Organizatora i po weryfikacji przez PZSQ opublikowane nie później niż do 
dnia 22.11.2018 r. 

7. Dozwolone jest przyznanie jednej dzikiej karty w każdej Kategorii wiekowej po 
wspólnym uzgodnieniu przez PZSQ i Organizatora.  

8. Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów 
(przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów (best of 
5 games). 

9. W M-IMP mogą wziąć udział tylko Zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie 
- wymagany jest jeden z następujących dokumentów: 1) poświadczenie 
obywatelstwa z polskiego urzędu, 2) polski dowód osobisty, 3) polski paszport. 
Za weryfikację obywatelstwa Zawodników odpowiedzialny jest Organizator.  

10. 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, termin 
dokonania opłaty wpisowej, planowany budżet i schemat podziału nagród 
finansowych. Lista zgłoszonych Zawodników powinna być aktualizowana 
przynajmniej trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek), a w ostatnim 
tygodniu przyjmowania zgłoszeń lista powinna być aktualizowana przynajmniej 
raz dziennie.   

11. Zgłoszenia Zawodników są przyjmowane tylko pod warunkiem dokonania 
w terminie opłaty wpisowej.  



 

Strona 4 z 5 

 

12. W ramach opłaty wpisowej Organizator zobowiązany jest zapewnić 
Zawodnikom świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną w przetargu oraz 
opublikowaną na stronie turniejowej. 

13. Zawodnicy zgłaszając się na Turniej podejmują zobowiązanie rozegrania 
wszystkich swoich, zaplanowanych przez Organizatora turnieju meczów. 
Za wycofanie się z Turnieju po losowaniu lub nie stawienie się na Turnieju bez 
powiadomienia Organizatora przewidziane są konsekwencje opisane w RRIM §4 
pkt. 10 i są one kumulowane w ramach całego cyklu rozgrywek Masters. 
 

14. W przypadku rezygnacji Zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze 
poddawane są walkowerami. 
 

15. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne 
mecze sędziowane są przez obu zawodników rozgrywających wcześniejsze 
spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. 
Pierwsze mecze Turnieju sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. 
Mecze półfinałowe, o trzecie miejsce oraz finałowy powinny być sędziowane 
przez trzech sędziów wyznaczonych przez Sędziego Głównego.  

16. Kolegium Sędziów PZSQ może wydelegować na Turniej 3 sędziów, 
posiadających co najmniej certyfikat sędziego klubowego, którzy będą do 
dyspozycji Sędziego Głównego podczas rozgrywek. Sędziowie ci nie mogą być 
uczestnikami Turnieju ani nie mogą pełnić żadnej funkcji, która wykluczałaby ich 
pełną dyspozycyjność w tym terminie. Sędzia Główny wyznacza harmonogram 
pracy wydelegowanych sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem meczów 
ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych. 
 

17. Organizator zobowiązany jest podzielić pulę nagród finansowych w sposób, 
który wskaże PZSQ.  

18. Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie na 
organizację Turnieju, które zawierają co najmniej:  

a. Pulę nagród finansowych lub rzeczowych (zgodna z ofertą przetargową 
jaką złożył Organizator) w Turniejach wszystkich kategorii wiekowych.  

b. Puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla 
minimum 8 Zawodników/czek w każdym Turnieju kategorii wiekowej. 

c. Nagrody rzeczowe stanowią wartość dodatkową  dla Zawodników i nie 
wchodzą do puli nagród finansowych  
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19. Organizator zobowiązany jest zapewnić bieżącą aktualizację wyników Turniejów 
na stronie turniejowej. 

20. PZSQ rekomenduje, aby wszyscy Zawodnicy  przedstawili Organizatorowi ważny, 
w całym okresie rozgrywania Turnieju, wynik badania lekarskiego 
zaświadczającego zdolność do uprawiania sportu. W przypadku niespełnienia 
powyższego wymagania, warunkiem dopuszczenia Zawodnika do udziału 
w Turnieju jest złożenie u Organizatora oświadczenia następującej treści: 

 ‘Ja, niżej podpisany … niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia 
pozwala na uczestnictwo w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2018 
Masters w squashu organizowanych w dniach…….. . Jednocześnie 
oświadczam, iż ̇zapoznałam/em się̨ z treścią ̨regulaminu tej imprezy.’ 

 

21. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia obecności opieki medycznej 
w Obiekcie sportowym przez cały czas trwania Turnieju.  

22. Nagrody finansowe i rzeczowe będą przekazane zawodnikom przez 
Organizatora podczas ceremonii zakończenia Turnieju danej kategorii. 

 
 
 


