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Załącznik nr 6 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem  
Polskiego Związku Squasha w sezonie 2019/2020 

 
Regulamin opłat rozgrywek indywidualnych 

 
§ 1. Wycofanie turnieju 

 
1. Rezygnacja z organizacji lub przeniesienie na inny termin turnieju rangi B 

możliwe jest najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. Rezygnacja 
z organizacji lub przeniesienie na inny termin turnieju rangi C możliwe jest 
najpóźniej na 4 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. Przeniesiony turniej nie 
może być jednak rozegrany wcześniej niż 14 dni od dnia zgłoszenia zmiany 
terminu w przypadku turnieju rangi B i nie wcześniej niż 7 dni w przypadku 
turnieju rangi C. W przypadku przełożenia turnieju na inny termin, wniesiona 
opłata za turniej zostanie uwzględniona przy tym turnieju w nowym terminie. 
W przypadku rezygnacji bez ustalenia nowego terminu, wniesiona opłata za 
organizację turnieju pozostaje w gestii PZSQ.  

2. Rezygnacja z organizacji turnieju rangi A możliwa jest najpóźniej na 90 dni 
przed datą rozpoczęcia turnieju. W przypadku rezygnacji w terminie 
krótszym niż 90 dni, wniesiona opłata za organizację turnieju pozostaje 
w gestii PZSQ. 

 
§ 2. Opłaty turniejowe 

 
1. Opłata turniejowa za prawo do organizacji turnieju rangi A wynosi nie mniej 

niż 800 zł w przypadku turnieju łączonego, nie mniej niż 600 zł w przypadku 
turniejów OPEN i damskiego oraz nie mniej niż 200 zł w przypadku turnieju 
juniorskiego (zgodnie z warunkami przetargu na turnieje A oraz złożonej 
oferty i podpisanej umowy na organizację). 

2. Opłata turniejowa za prawo do organizacji turnieju rangi B wynosi: 

a. 200 zł za turniej kategorii Open (wraz z ewentualnymi towarzyszącymi 
kategoriami damską i juniorskimi), 

b. 50 zł za sam turniej kategorii juniorskiej, 
c. 100 zł za sam turniej kategorii damskiej, 
d. 150 zł za turniej z kategoriami juniorskimi i damską. 
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3. Opłata turniejowa za prawo do organizacji turnieju rangi C wynosi 100 zł. 

4. Opłatę turniejową organizator uiszcza na konto PZSQ na podstawie faktury 
wystawionej przez PZSQ zgodnie z datą na tejże fakturze. 

 
 

§ 3. Opłaty za podniesienie rangi turnieju/ Zniżki dla aktywnych organizatorów 

 
1. Opłata za podniesienie współczynnika rangi turnieju (przeniesienie do 

wyższej klasy - odpowiednio B+ lub C+) wynosi: 

a. dla kat. B – 200 zł 

b. dla kat. C – 100 zł 

2. Zniżka dla najbardziej aktywnych organizatorów imprez  - w przypadku 
zgłoszenia 10 turniejów jednej rangi  (B lub C)  w danym sezonie (01.09.2019-
31.08.2020) organizator wnosi opłatę za 9 turniejów a 10-ty zgłaszany turniej 
jest zwolniony z opłaty turniejowej (zwolnienie nie dotyczy opłaty na cele 
statutowe opisanej w §4). W przypadku rezygnacji z organizacji imprezy, 
która spowoduje że łączna liczba imprez zorganizowanych przez danego 
organizatora będzie mniejsza niż 10 w danym sezonie, opisana powyżej 
zniżka nie będzie ważna. 

§ 4. Opłaty na cele statutowe 
 

Organizator turnieju zobowiązany jest przekazać tytułem opłaty na cele statutowe 
PZSQ kwotę 10zł od każdego zgłoszonego uczestnika turnieju zgodnie z listą 
z Protokołu zamknięcia list startowych (Załącznik nr 7b do niniejszego regulaminu). 

Brak przesłania w terminie Protokołu zamknięcia list startowych może 
spowodować sankcje organizacyjne, opisane w §6 pkt 14 Regulaminu Rozgrywek 
indywidualnych 

Wymóg przesłania do Biura PZSQ Protokołu zamknięcia list startowych nie dotyczy 
turniejów C dlatego w turniejach C opłata na cele statutowe naliczana jest od 
każdego uczestnika turnieju zgodnie z Protokołem turnieju (Załącznik nr 7 do 
niniejszego regulaminu). 

Opłatę na cele statutowe organizator turnieju wpłaca na konto PZSQ na podstawie 
faktury wystawionej przez PZSQ zgodnie z datą na tejże fakturze (2 dni robocze). 
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Brak wpłaty może spowodować  nie zaliczenie wyników turnieju do rankingu oraz 
może skutkować zakazem organizacji turniejów pod patronatem PZSQ przez 
organizatora.   

Opłata na cele statutowe nie dotyczy juniorów grających w turnieju juniorskim. 
Za juniorów grających w turniejach OPEN/damskim jest również pobierana opłata 
10 zł. 

Od osoby grającej w jednym turnieju w więcej niż jednej kategorii –  opłata jest 
pobierana tylko raz. 
 
 

§ 5. Oficjalna Piłka 
 

1. Turnieje rozgrywane są Oficjalna Piłką PZSQ. Model piłki: dwie kropki żółte 
z wyjątkiem kategorii wiekowej U11, dla której został określony model piłki z jedną 
żółtą kropką. 

2. Nie rozegranie turnieju oficjalną piłką może spowodować nie zaliczenie wyników 
turnieju do rankingu.  

 
 


