
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ w sezonie
2019/2020 – Polska Liga Squasha

Zasady rozgrywania fazy wstępnej rozgrywek Polskiej Ligi Squasha oraz baraży

Art. 1 Podział na regiony dla rozgrywek męskich

1. W aktualnym Sezonie liczba Regionów równa jest 9. Regiony podzielone są na dwa rodzaje:
„A” i „B”. 

2. Regionami „A” w aktualnym Sezonie są: 

a) Region Mazowiecki (obejmuje teren województwa mazowieckiego), 

b) Region  Małopolski  (obejmuje  teren  województwa  małopolskiego,  świętokrzyskiego,
podkarpackiego), 

c) Region Śląski (obejmuje teren województwa śląskiego), 

d) Region  Wielkopolski  (obejmuje  teren  województwa  wielkopolskiego,  lubuskiego  i
kujawsko-pomorskiego). 

3. Regionami „B” w aktualnym Sezonie są: 

a) Region Dolnośląski (obejmuje teren województw dolnośląskiego i opolskiego), 

b) Region Zachodnio-Pomorski (obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego), 

c) Region Pomorski (obejmuje teren województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego),

d) Region Łódzki (obejmuje teren województwa łódzkiego), 

e) Region Lubelski (obejmuje teren województw lubelskiego i podlaskiego).

4. Minimalna liczba  Drużyn  w  Regionie  jest równa 2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych
Drużyn w danym Regionie będzie mniejsza od minimalnej, KT zastrzega sobie możliwość 

a. likwidacji  danego  Regionu  i  dołączenia  Drużyn  zgłoszonych  w  nim  do  innego
Regionu. 

b. pozostawienia danego Regionu z liczbą  Drużyn mniejszą niż 2 (dla  Drużyny która
pozostała  w  Regionie oznacza  to  automatyczny  awans  do  finałów  Drużynowych
Mistrzostw Polski jako Drużyny z pierwszego miejsca w Regionie)

5. Do Finału Polskiej Ligii Squasha awansują: 

a) 2 najlepsze Drużyny z każdego Regionu „A", co daje 8 Drużyn, 

b) jedna najlepsza Drużyna z każdego Regionu „B”, co daje 5 Drużyn, 

c) oraz 3 Drużyny zakwalifikowane z rozgrywek barażowych. 
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6. W przypadku likwidacji  Regionu  przypadające dla niego miejsca w Finale PLS zwiększą
pulę miejsc, o które drużyny będą walczyć w barażach. 

7. W uzasadnionych przypadkach PZSQ zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na regiony
A i  B po zamknięciu zapisów.  Decyzje  takie  będą podejmowane  przez Zarząd PZSQ po
przedstawieniu rekomendacji Komisji Technicznej.

Art. 2 Zasady rozgrywek fazy wstępnej rozgrywek męskich

1. Faza wstępna będzie rozgrywana w formule zależnej od ilości zgłoszonych Drużyn w danym
Regionie. Faza rozgrywek odbywa się w Dywizjach . 

2. Podstawowa liczba  Drużyn  przypadająca na  Dywizję  to 8.Podział na  Dywizje  oraz zasady
rozgrywek są zależne od liczby  Drużyn - szczegóły w załączniku nr 10.  Dopuszczane są
odstępstwa od tej reguły.  Decyzję o niestandardowym podziale ilości  Drużyn na  Dywizje
podejmuje KT

3. Regiony dzielone są na Dywizje na podstawie wyników z poprzedniego Sezonu. Kolejność
Drużyn na liście startowej (stanowiącą podstawę do przyporządkowania Drużyn do Dywizji)
ustalana  jest  na  podstawie  wyników fazy  eliminacyjnej  z  poprzedniego  Sezonu  a  nowo
zgłaszane Drużyny, które nie występowały w poprzednim Sezonie, dopisywane są na końcu
tej listy.) W przypadku gdy wymagane jest przyporządkowanie nowo zgłoszonych Drużyn
do więcej  niż  jednej  Dywizji,  kolejność  nowych  Drużyn  zostanie  ustalona  na  podstawie
rundy eliminacyjnej.  Jej  przebieg oraz rozstawienie  Drużyn  ustali  KT biorąc pod uwagę
ilość i poziom zgłaszanych Drużyn. 

Art. 3 Zasady rozgrywek fazy barażowej (o miejsca w finale)

1. W  rozgrywkach  barażowych  zagrają  Drużyny,  które  zajmą  trzecie  i  czwarte  miejsca
w rozgrywkach  pierwszych  Dywizji  Regionów  „A”  (8  drużyn)  oraz  drugie  miejsca
w rozgrywkach pierwszych Dywizji w Regionach „B” (5 drużyn). W przypadku, gdy w fazie
wstępnej  w  Regionie  "B"  liczba  Dywizji  wyniesie  dwie  lub  więcej,  w  barażach  będą
uczestniczyć dodatkowo trzecie Drużyny z rozgrywek pierwszej Dywizji z tego Regionu. 

2. Rozgrywki  barażowe  rozgrywane  są  na  podobnej  zasadzie  do  turnieju  rozgrywanego
systemem pucharowym (z zastrzeżeniem opisanym w pkt 6), z tą różnicą, że nie odbywają
się mecze „do tyłu” oraz nie jest rozgrywany finał.  Drużyny awansujące do finału stają się
automatycznie  drużynami  awansującymi  do  Finału  Polskiej  Ligi  Squasha,  czyli
Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP), drużyny przegrywające mecze półfinałowe walczą
o trzecie miejsce baraży; zwycięska Drużyna awansuje do DMP. 

3. Po rozegraniu baraży Drużyna czwarta tego turnieju otrzymuje pozycję lucky looser numer
1,  Drużyny  które przegrają swoje  mecze drużynowe w drugiej rundzie – otrzymają losowo
pozycje lucky looser 2-5, pozostałe  Drużyny  biorące udział w barażach – losowo kolejne
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pozycje. W razie rezygnacji z udziału w Finale PLS którejś z Drużyn, możliwość zajęcia jej
miejsca przypadnie Drużynie będącej lucky looserem z aktualnie najniższym numerem (jako
pierwszy – lucky looser nr 1). 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w Art.  1 pkt 6, do finału awansuje tyle
drużyn ile jest dostępnych miejsc z fazy barażowej, a finalna kolejność miejsc wyłoniona
będzie poprzez rozegranie drabinki pucharowej do tego momentu, do którego jest konieczne
jej  rozegranie,  aby  wyłonić  drużyny  awansujące.  Lucky  looserami  będą  drużyny
wylosowane spośród kolejnych miejsc. 

5. Drabinka pucharowa na 16 drużyn tworzona jest w następujący sposób: 

a. 4  Drużyny,  które  zajęły  3-cie  miejsca  w  regionach  „A”  zostają  umieszczone  na
pozycjach 1,8,9,16 drabinki w sposób losowy, 

b. 5  Drużyn,  które uzyskały 2-gie miejsca w regionach „B” zostają umieszczone na
pozycjach  4,5,12,13  drabinki  (cztery  wylosowane  drużyny)  oraz  na  jednym  z
pozostałych wolnych miejsc drabinki (piąta Drużyna) w sposób losowy, 

c. 4 Drużyny, które zajęły 4-te miejsca w regionach „A” zostają umieszczone losowo na
wolnych  miejscach  drabinki  zakładając,  że  wlosowywane  będą  naprzemiennie  do
górnej i dolnej części drabinki, 

d. Drużyny,  które  zajęły 3 miejsca  w regionach „B” złożonych  z  dwóch lub więcej
Dywizji, zostają umieszczone na wolnych miejscach drabinki w sposób losowy, 

e. Pozostałe miejsca w drabince pozostaną wolnymi losami. 

f. Umieszczanie  drużyn  w  wolnych  miejscach  drabinki  powinno  odbywać  się  z
uwzględnieniem unikania możliwości połączenia drużyn z tego samego regionu.

g. W przypadku wycofania się drużyny/drużyn po losowaniu decyzję o przesunięciach
w drabince lub o ponownym losowaniu podejmuje KT

6. W przypadku  niepełnej  liczby drużyn  awansujących  do  rozgrywek  barażowych  lub  jeśli
liczba zgłoszonych drużyn  w poszczególnych regionach będzie znacząco nierównomierna
dopuszcza się  zmianę  sposobu rozgrywania  baraży (np.  na  rozgrywki  grupowe).  Sposób
przeprowadzenia  rozgrywek  zostanie  ustalony  przez  KT  po  potwierdzeniu  listy  drużyn
biorących w nich udział.

7. W sytuacji gdy łączna liczba tych drużyn zakwalifikowanych do baraży będzie większa niż
16, KT przygotuje nowy sposób rozegrania baraży.

8. Każda z drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek barażowych musi potwierdzić swój udział
w tych rozgrywkach Organizatorowi sesji. W przypadku potwierdzenia udziału a następnie
wycofania się drużyny z rozgrywek po losowaniu (podziale na grupy lub innym sposobie
rozpisania  rozgrywek)  może  zostać  ukarana  zgodnie  z  Regulaminem  Rozgrywek
Drużynowych Art. 6 pkt 19

Art . 4 Rotacja drużyn pomiędzy dywizjami
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1. Awanse i spadki pomiędzy Dywizjami odbywają się według następujących zasad. Drużyna,
która  zajęła  pierwsze  miejsce  w  Dywizji (N+1)  awansuje  do  rozgrywek  Dywizji (N)  w
kolejnym Sezonie.

2. Drużyna,  która zajęła ostatnie miejsce w  Dywizji (N) spada do rozgrywek  Dywizji (N+1)
w kolejnym Sezonie.

3. Drużyna, która zajęła drugie miejsce w Dywizji (N+1) rozgrywa mecz barażowy z Drużyną,
która  zajęła  miejsce  przedostatnie  w  Dywizji (N).  Drużyna,  która  zajęła  trzecie  miejsce
w Dywizji (N+1) rozgrywa mecz barażowy z Drużyną, która zajęła miejsce trzecie od końca
w Dywizji (N).  Zwycięzcy  tych  dwóch  meczów  barażowych  będą  grali  w  Dywizji (N)
w kolejnym  Sezonie,  a  przegrani  tych  dwóch meczów barażowych  będą grali  w  Dywizji
(N+1) w kolejnym Sezonie.

4. Poniższa  tabela  ilustruje  zasady  rotacji  Drużyn pomiędzy  Dywizjami. (dla  Dywizji
składającej się z 8 Drużyn).

Dywizja N Dywizja N + 1

1 1 awans

2 2 baraż 1

3 3 baraż 2

4 4

5 5

6 baraż 2 6

7 baraż 1 7

8 spadek 8

5. Opisane w punktach 1 do 4 artykułu 4 zasady mogą zostać zmodyfikowane przy tworzeniu
składów Dywizji  na  kolejny  Sezon  w  przypadku  istotnej  zmiany  ilości  zgłoszonych  do
rozgrywek Drużyn. Decyzje takie będą podejmowane przez Zarząd PZSQ po przedstawieniu
rekomendacji Komisji Technicznej.

Art . 5 Podział na regiony dla rozgrywek damskich

1. Rozgrywki kobiece rozgrywane są w takich samych Regionach jak rozgrywki męskie.
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2. W  przypadku  rozgrywek  kobiet  nie  ma  minimalnej  wymaganej  liczby  drużyn  dla
poszczególnych  regionów,  ale  KT zastrzega  sobie  zmianę  zasad  rozgrywania  rozgrywek
damskich w przypadku, gdy liczba zgłoszonych drużyn w poszczególnych regionach będzie
znacząco nierównomierna.

3. Do Finału Polskiej Ligii Squasha awansują:

a.  2 najlepsze Drużyny z każdego Regionu „A",

b.  jedna najlepsza Drużyna z każdego Regionu „B”,

c.  oraz 3 Drużyny zakwalifikowane z rozgrywek barażowych.

4. Rozgrywki barażowe kobiet rozgrywane są w sposób opisany w Art. 3, ale KT zastrzega
sobie  zmianę  zasad  rozgrywania  tych  rozgrywek  w  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszonych
drużyn w poszczególnych regionach będzie znacząco nierównomierna.

5. W przypadku  liczby drużyn  większej  niż  9,  podział  na  dywizje  tak  jak  w rozgrywkach
męskich.

Art . 6 Podział na regiony dla rozgrywek juniorskich

1. Rozgrywki juniorskie (zarówno chłopięce jak i dziewczęce) rozgrywane są w takich samych
Regionach jak rozgrywki męskie.

2. W  przypadku  rozgrywek  juniorów  nie  ma  minimalnej  wymaganej  liczby  drużyn  dla
poszczególnych  regionów,  ale  KT zastrzega  sobie  zmianę  zasad  rozgrywania  rozgrywek
juniorskich w przypadku,  gdy liczba zgłoszonych  Drużyn w poszczególnych  Regionach
będzie znacząco nierównomierna.

3. Do Finału Polskiej Ligii Squasha awansują:

a.  2 najlepsze Drużyny z każdego Regionu „A",

b.  jedna najlepsza Drużyna z każdego Regionu „B”,

c.  oraz 3 Drużyny zakwalifikowane z rozgrywek barażowych.

4. Rozgrywki barażowe Juniorów rozgrywane są w sposób opisany w Art. 3, ale KT zastrzega
sobie  zmianę  zasad  rozgrywania  tych  rozgrywek  w  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszonych
Drużyn w poszczególnych  Regionach będzie  znacząco  nierównomierna.  W  przypadku
liczby drużyn większej niż 9, podział na dywizje tak jak w rozgrywkach męskich.

©Komisja Techniczna PZSQ
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