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Warszawa, 26 lipca 2019 r. 

 

Drodzy Organizatorzy i Kluby! 

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji 

 

Turniejów rangi A pod patronatem Polskiego Związku Squasha w sezonie 2019/2020 

Turnieje rangi A organizowane pod patronatem PZSQ, to turnieje indywidualne najwyższej 
rangi zaraz po Indywidualnych Mistrzostwach Polski, o wysokiej punktacji, gwarantujące 
znaczną frekwencję zawodników i zawodniczek czołówki polskiego rankingu. 

W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, samorządy, oraz firmy i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą w obszarze organizacji imprez sportowych. 
Zapraszamy do zgłaszania obiekty dysponujące minimum 4 kortami dla Turniejów 
Juniorskich, minimum 4 kortami dla Turnieju Selekcyjnego do Seniorskiej Kadry 
Narodowej, minimum 6 kortami dla Turniejów Seniorskich oraz minimum 10 kortami dla 
Turniejów Łączonych. 

Dopuszcza się możliwość organizacji turnieju łączonego w tym samym terminie  
w maksymalnie dwóch odrębnych obiektach squashowych z tego samego miasta lub 
aglomeracji. W takiej sytuacji jeden z obiektów powinien posiadać przynajmniej 4 korty, 
drugi – 6 lub więcej. Odległość między obiektami nie powinna być większa niż 20 km,  
a komunikację pomiędzy nimi niesprawiającą problemów uczestnikom powinien 
zapewnić organizator. 

Warunkiem organizacji turnieju rangi A jest: 

1) Wzięcie udziału w konkursie i złożenie kompletnego formularza zapytania ofertowego 
do dnia 15 sierpnia 2019 r. 

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

a) Przeprowadzenie turnieju zgodnie z regulaminem PZSQ obowiązującym w sezonie 
2019/2020. 

b) Zagwarantowanie opłaty na rzecz PZSQ. Dowolna kwota, nie niższa niż 600 PLN 
w przypadku Turnieju Open/Kobiet, nie niższa niż 200 PLN w przypadku Turnieju 
Juniorskiego, nie niższa niż 800 PLN w przypadku Turnieju Łączonego. 

c) Zagwarantowanie odpowiednich nagród finansowych w turniejach Open 
oraz Kobiet: nie mniej niż 1800 PLN (Open) i 1800 PLN (Kobiet). 

d) Zagwarantowanie wpisowego na turniej w rozsądnej kwocie. 

e) Zagwarantowanie odpowiednich nagród rzeczowych w Turniejach Juniorskich oraz 
nagród finansowych w obu kategoriach U19 zgodnych z Regulaminem Rozgrywek 
Indywidualnych. 
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f) Doświadczenie Klubu / Organizatorów w organizacji turniejów squasha. 

g) Zapewnienie pakietów startowych zgodnie z wymogami PZSQ. 

h) Zapewnienie prezentacji aktualnych wyników turniejów na stronie turniejowej (live 
scoring). 

i) Przeprowadzenie skutecznej kampanii promującej squasha oraz organizowany 
turniej. 

j) Umieszczenie na materiałach promujących turniej logotypu PZSQ 
oraz udostępnienie w pobliżu Biura Zawodów materiałów promujących PZSQ 
(i ewentualnych partnerów PZSQ). 

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

Polski Związek Squasha rekomenduje, posiadanie przez Organizatorów turniejów rangi A 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).  

Od sezonu 2019/20 zostanie również wprowadzony obowiązek dotyczący posiadania przez 
zawodników uczestniczących w turniejach rangi A zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o sporcie ważnego orzeczenia lekarskiego 
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie oraz  
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. 

Komisja Konkursowa składać się będzie z pięciu członków: Prezesa PZSQ, dwóch członków 
Zarządu PZSQ, jednej zawodniczki losowo wybranej z top10 rankingu PZSQ i jednego 
losowo wybranego zawodnika z top10 rankingu PZSQ obowiązującego w dniu publikacji 
tego zaproszenia. Ocena składać się będzie z średniej przyznanych punktów przez Komisje 
Konkursową. 

Oferty będą rozstrzygane dla kolejnych terminów, na które wpłynęły zgłoszenia z terminem 
głównym. Oferta, która została rozpatrzona pozytywnie dla jednego terminu, nie będzie 
rozpatrywana w rozstrzyganiu konkursu dla kolejnych terminów. W przypadku braku 
oferty ze wskazaniem danego terminu, jako głównego, będą brane te oferty, które 
wskazują dany termin, jako dodatkowy. 

Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium. 
Przy porównywaniu ofert (z terminem głównym i osobno z terminem dodatkowym) 
zostanie wybrana oferta, która zgromadzi przy uwzględnieniu wag dla każdego kryterium 
łącznie najwięcej punktów na dany termin, a w protokole prac znajdzie się podsumowanie 
oceny. Kryterium ocen można znaleźć w załączniku numer 3 do niniejszego zaproszenia. 
Zwycięskie oferty zostaną opublikowane na stronie polskisquash.pl. 
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# Kryterium Opis 

1 Opłata na rzecz 
PZSQ 

Czym większa, tym więcej punktów. 

2 
Wysokość 

wpisowego 
Obejmuje wszystkie pakiety. Czym mniejsze, tym więcej 
punktów. 

3 
Nagrody 

finansowe 
Suma nagród. Czym większa, tym więcej punktów. 

4 Liczba kortów 
Im więcej kortów przeznaczonych na przeprowadzenie 
turnieju, tym więcej punktów. 

5 
Członkostwo w 

PZSQ 
Jeśli stowarzyszenie podchodzące do przetargu jest członkiem 
PZSQ, otrzymuje dodatkowe punkty. 

6 Szklany kort 
Organizator otrzymuje dodatkowe punkty za ustawienie 
szklanego kortu na czas turnieju. 

7 
PSA Closed 

Satellite  
Jeśli organizator zobowiązał się do zgłoszenia turnieju jako PSA 
Closed Satellite, otrzymuje dodatkowe punkty. 

8 Doświadczenie Ocena doświadczenia w organizowaniu imprez tego wymiaru 

9 Media/marketing Punkty dodatkowe za zasięg medialny imprez  

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

 

Zapytania ofertowe oraz załączniki do zapytań przyjmowane są tylko i wyłącznie 
w formie zeskanowanych i czytelnie podpisanych formularzy przesłanych w formacie 
PDF na adres: biuro@polskisquash.pl do dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 Zapytania ofertowe należy składać na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym 
opublikowanym na stronie PZSQ, będącym załącznikiem do niniejszego listu 
przewodniego. Każde otrzymane przez biuro PZSQ zapytanie ofertowe zostanie 
potwierdzone informacją zwrotną.  

 Integralną częścią zapytania ofertowego są załączniki nr 1 i 2, których obowiązek 
wypełnienia mają organizator, osoba wskazana do kontaktu w imieniu 
organizatora, członkowie komitetu organizacyjnego oraz przedstawiciele obiektów 
sportowych. 
Uwaga: Wszystkie strony zapytania ofertowego muszą być przesłane w jednym 
pliku w formacie PDF. Dopuszcza się przesłanie załączników nr 1 i 2 w osobnym pliku 
PDF. 

 Brak złożenia podpisów na dokumentach może być przyczyną odrzucenia oferty 
z przyczyn formalnych.  

 Brak przesłanie zapytania ofertowego w odpowiedniej formie może być przyczyną 
odrzucenia oferty z przyczyn formalnych. 

 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, a w protokole znajdzie się 
podsumowanie oceny. 

mailto:biuro@polskisquash.pl
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 Polski Związek Squasha zastrzega sobie możliwość publikowania szczegółów 
składanych ofert podczas uzasadniania decyzji o wyborze organizatorów na 
poszczególne turnieje. 
 

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 Polskiego Związku Squasha  
 
 
 
 
 
 


