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Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem 
Polskiego Związku Squasha w sezonie 2019/2020 

 

Zasady rozgrywania turnieju selekcyjnego do seniorskiej kadry 
narodowej na European Team Championships 

 
1. Turniej selekcyjny ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników i 

zawodniczek, którzy zostaną powołani do wyjazdu na European Team 
Championships (ETC), jako reprezentanci Polski.  

 

2. Organizator turnieju selekcyjnego wyłaniany jest na drodze przetargu, zgodnie 
z kryteriami konkursowymi. 

 

3. Zawodnicy i zawodniczki, aby wziąć udział w turnieju muszą spełniać 
następujące warunki: 

 Posiadają obywatelstwo polskie, 
 Mają prawo reprezentować Polskę na podstawie zasad 

przedstawionych przez organizatorów ETC, 
 Posiadają ranking PSA w top150 kobiet lub top200, 
 Zajmują miejsce w top16 wśród polskich graczy rankingu PZSQ w 

kategorii OPEN i DAMSKI, 
 Posiadają aktualne badania lekarskie.  

 
4. Drabinka turniejowa to 16 zawodników w kategorii OPEN i 16 

zawodniczek w kategorii DAMSKIEJ. Oba turnieje rozgrywane są 
systemem monrad. 
 

5. Przy rozstawianiu zawodników ranking PSA bierze wyższość nad 
rankingiem PZSQ tylko w przypadku, gdy zawodnik znajduję się w 
top200, a zawodniczka znajduję się w top150 rankingu PSA. 
 

6. Turniej jest punktowany do rankingu tak samo jak turnieje A, zgodnie z 
aktualnie obowiązującym na dany sezon Regulaminem Rozgrywek 
Indywidualnych. 
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7. Podział ilości meczów w kategoriach OPEN i DAMSKI wygląda 
następująco: 

• sobota – 2 mecze  

• niedziela – 2 mecze  

Turniej może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji organizatora 
turnieju przynajmniej 4 korty. 

8. W turnieju selekcyjnym, zarówno w turnieju OPEN jak i DAMSKIM dozwolone 
jest przyznanie jednej „dzikiej karty”, (czyli prawa do gry w turnieju w sytuacji, 
kiedy ranking gracza nie umożliwia mu w nim udziału) przez PZSQ.  
 

9. Osiągnięcie miejsca na podium przez zawodniczkę, zawodnika 
gwarantuje miejsce w reprezentacji seniorskiej na wyjazd na ETC.  

 
10. Selekcją pozostałych miejsc w kadrze zajmuje się Trener Kadry 

Narodowej oraz Trener Asystent Kadry Narodowej z uwzględnieniem 
następujących punktów: 
 

 W przypadku zawodniczek i zawodników PSA selekcja nastąpi 
automatycznie na podstawie światowego rankingu PSA, jeśli 
zawodniczki/zawodnicy są w top150 kobiet i top200 mężczyzn,  

 Rezultatów turniejów seniorskich A oraz Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w danym sezonie 

 Rezultaty i gra na turniejach międzynarodowych (PSA, między 
federacjami, ESF, WSF), 

 Ranking PZSQ, 
 Potencjał przyszłościowy gracza. 
 

Dodatkowo będzie rozważane:  
 
a. Gotowość do gry oraz uczestnictwo w zgrupowaniach, 
b. Choroby lub kontuzje, 
c. Uwarunkowania, które uniemożliwiły zawodnikom i 

zawodniczkom gry w wyżej wymienionych zawodach i/lub 
zgrupowaniach (np. zamieszkanie bądź nauka za granicą). 

 
11. Pozostałe zasady rozgrywania tego turnieju są analogiczne do zasad 

rozgrywania turniejów seniorskich A. 


