Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem
Polskiego Związku Squasha w sezonie 2019/2020
(rozgrywki powszechne)

§1 Definicje
Aktualny ranking PZSQ – ranking z najbardziej aktualną datą opublikowany na stronie
www.polskisquash.pl. Ranking uaktualniany jest raz w tygodniu.
DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski.
Dzika karta – dopuszczenie do gry w turnieju Zawodnika, którego aktualny ranking (lub jego brak)
uniemożliwia kwalifikację do tego turnieju. Może być przyznawana zarówno do turnieju głównego
jak i do eliminacji.
Dyrektor turnieju – osoba wyznaczona przez organizatora turnieju, odpowiedzialna za prawidłowe
przeprowadzenie turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem. Osoba ta jest uprawniona do kontaktów
z Biurem PZSQ w zakresie prowadzenia turnieju i przesyłania dokumentacji (w szczególności
wniosków o specjalne rozstawienie, Protokołów zamknięcia list startowych, Protokołów turnieju).
Maile przesyłane z innego adresu niż adres email dyrektora wskazany na zgłoszeniu turnieju nie będą
honorowane.
Eliminacje – rozgrywki mające na celu wyłonienie grupy zawodników zakwalifikowanych do gry w
turnieju głównym spośród zgłoszonych zawodników z dolnej części listy startowej. Eliminacje mogą
być rozgrywane systemem pucharowym, pucharowym z repasażami, grupowym lub poprzez
rozegranie forrundy.
Forrunda – system rozgrywania eliminacji, w którym rozgrywana jest jedna runda meczów
pomiędzy zawodnikami o najniższym rankingu PZSQ. Zwycięzcy tych meczów są dolosowywani do
drabinki turnieju głównego w najniższej grupie rozstawieniowej, a przegrani mogą rozgrywać turniej
pocieszenia.
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski.
Junior – zawodnik w wieku poniżej 19 lat
Kalendarz rozgrywek – zbiór informacji o turniejach opublikowany na stronie polskisquash.pl.
Kalendarz rozgrywek określa daty rozgrywania turniejów, ich rodzaje i kategorie, miasto, obiekt
sportowy. Zawiera ponadto informacje o innych ważnych zawodach takich jak: IMP, DMP, EICC,
EMIC, ECC, ETC.
Kategoria turnieju – pod patronatem PZSQ rozgrywane są turnieje w 12 kategoriach: OPEN,
DAMSKIEJ, OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19. Kategorie:
OPEN i DAMSKA są kategoriami seniorskimi; pozostałe to kategorie juniorskie, gdzie "O" oznacza
OPEN (kategoria dostępna zarówno dla chłopców jak i dziewcząt), "G" oznacza GIRLS (kategoria
dostępna tylko dla dziewcząt).
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Komitet Orzekający Mistrzostw – zespół zadaniowy powołany przez Zarząd w skład którego
wchodzą: Organizator turnieju, Prezes PZSQ, Sędzia główny turnieju, najwyżej rozstawieni
Zawodnik, Zawodniczka (dla turnieju IMP) albo Organizator turnieju, Prezes PZSQ, Sędzia główny
turnieju, najwyżej rozstawieni Zawodnik BU19, Zawodniczka GU19 (dla turnieju IMP juniorskiego)
albo Organizator turnieju, Prezes PZSQ, Sędzia główny turnieju, kapitanowie najwyżej
rozstawionych Drużyn (dla turnieju DMP).
Obiekt sportowy – budynek z kortami do squasha w którym rozgrywany jest turniej. Korty powinny
spełniać wymogi Światowej Federacji Squasha (WSF) w zakresie wymiarów, oświetlenia oraz
temperatury opisane w Załączniku nr 11 (nie oznacza to konieczności posiadania przez klub
certyfikatu WSF). W przypadku gdy obiekt nie spełnia wymogów, organizator powinien zwrócić się
do Biura PZSQ o specjalną zgodę na rozegranie turnieju na obiekcie nie spełniającym wymogów.
Opłata na cele statutowe – opłata wnoszona przez zawodników, przeznaczona na cele statutowe
PZSQ.
Opłata turniejowa – opłata za prawo do organizacji turnieju pod patronatem PZSQ, w wysokości
ustalonej w niniejszym regulaminie przeznaczona na działania statutowe PZSQ, wnoszona na konto
PZSQ przez organizatora turnieju według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
Opłata wpisowa – opłata wnoszona przez zawodnika za możliwość uczestnictwa w turnieju.
Organizator turnieju – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca turniej w danym obiekcie sportowym
i odpowiedzialna za jego przeprowadzenie. Osoba ta widnieje w dokumentach turniejowych (umowy,
faktury, inne) jako strona.
PLS – Polska Liga Squasha.
Protokół turnieju/turniejowy – ostateczny dokument potwierdzający rozegranie turnieju przesyłany
do Biura PZSQ przez Dyrektora turnieju; szablon jest Załącznikiem nr 7 do niniejszego regulaminu.
Protokół zamknięcia list startowych – dokument potwierdzający zweryfikowaną listę zgłoszonych
(wraz z rezerwowymi) na turniej zawodników po zamknięciu list startowych, przesyłany do Biura
PZSQ przez Dyrektora turnieju; szablon protokołu zamknięcia list startowych jest Załącznikiem nr 7b
do niniejszego regulaminu.
PZSQ PRO TOUR – oficjalna nazwa całego cyklu turniejów seniorskich A
PZSQ JUNIOR TOUR – oficjalna nazwa całego cyklu turniejów juniorskich A
Ranga turnieju – turniej pod patronatem PZSQ posiada jedną z kilku rang: Indywidualne
Mistrzostwa Polski (IMP), ranga A, ranga B (dodatkowo ranga podwyższona: B+) oraz ranga C
(dodatkowo ranga podwyższona: C+).
Regulamin turnieju – opublikowany na stronie internetowej organizatora turnieju zestaw informacji
oraz zasad przeprowadzenia danego turnieju.
Sezon – okres czasu od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
Sędzia główny – osoba odpowiedzialna za przebieg turnieju zgodnie z przepisami gry w squasha oraz
za organizację pracy sędziów.
Senior – zawodnik startujący w turnieju seniorskim (w kat. OPEN lub DAMSKIEJ).
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System rankingowy – program wyliczający ogólnopolski ranking PZSQ dostępny przez serwis
polskisquash.pl.
Turniej (1) - zorganizowane zawody sportowe rozgrywane według kalendarza rozgrywek, w których
zawodnicy rozgrywając ze sobą mecze w squasha rywalizują o zwycięstwo i punkty do systemu
rankingowego PZSQ. Turniej główny może być poprzedzony ewentualnymi eliminacjami. Turniej
może być rozgrywany w jednej
lub wielu różnych kategoriach.
(2) – turniej z dopiskiem kategorii, np. ‘turniej OPEN’ – oznacza zawody rozgrywane w danej
kategorii w obrębie pojedynczego turnieju.
Turniej główny – ta część turnieju danej kategorii, do której rozgrywane są eliminacje.
Turniej juniorski – turniej lub część turnieju, w którym rozgrywane są turnieje w kategoriach
juniorskich.
Turniej seniorski – turniej lub cześć turnieju, w którym rozgrywane są turnieje w kategoriach
seniorskich.
Turniej pocieszenia – rozgrywki z udziałem zawodników, którzy grali w eliminacjach, ale nie
zakwalifikowali się do turnieju głównego.
Zawodnik – osoba posiadająca licencję zawodniczą PZSQ uprawniona do uczestnictwa w turnieju.
Zgłoszenie turnieju – dokument potwierdzający zgłoszenie przez organizatora turnieju chęci
przeprowadzenia turnieju w danym obiekcie sportowym.
Skuteczne zgłoszenie turnieju – zgłoszenie turnieju oraz dokonanie opłaty turniejowej wraz
z potwierdzeniem jej uiszczenia w postaci zaksięgowanej na koncie PZSQ kwoty lub przesłanego na
adres biuro@polskisquash.pl potwierdzenia przelewu na konto PZSQ umożliwiające wprowadzenie
turnieju do kalendarza. Dodatkowo w przypadku turniejów rangi B/B+, C/C+ konieczne jest
utworzenie strony turniejowej zgodnej z § 12 pkt 9.

§2 Cele organizacji turniejów

1. Celami organizacji turniejów są m.in.:
a. Popularyzacja squasha jako dyscypliny sportowej w Polsce,
b. Ocena poziomu gry zawodników grających w poszczególnych rodzajach rozgrywek:
kategoriach seniorskich oraz juniorskich, wyłonienie najlepszych, którzy będą mieć
możliwość walki o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.

c. Wyłonienie czołowych zawodników w Polsce, powoływanych do kadry narodowej.

§3 Opis turniejów - ogólnie
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1. Turniej posiada jedną z czterech możliwych rang turnieju: IMP, A, B (w tym B+), C (w tym C+).
W obrębie rangi B istnieje dodatkowo 6 poziomów: B0, B1, B2, B3, B4, B5 a w obrębie rangi C
– 2 poziomy: C0, C1. Wyższy poziom turnieju to niższa cyfra przy literze oznaczającej rangę
turnieju. Rangi oraz poziomy (w przypadku rangi B i C) są bezpośrednio powiązane z
wartościami punktowymi, jakie są możliwe do zdobycia za poszczególne miejsca – opisują to
Załączniki nr 9 i 9a do niniejszego regulaminu. Poziom turnieju rangi B jest wyznaczany przez
ilość zawodników biorących udział w turnieju oraz ranking najlepszych zawodników zgłoszonych
do turnieju.
2. Turniej rangi IMP ma zasięg ogólnopolski i ma na celu wyłonienie Mistrzów Polski w 2
kategoriach seniorskich oraz w 10-ciu kategoriach juniorskich.
3. Turnieje rangi A:
c.a. Seniorskie turnieje rangi A mają zasięg ogólnopolski i mają na celu wyłonienie czołówki
krajowej oraz oferować szansę na zdobycie punktów rankingowych PSA dla zawodników
z Polski,
c.b. Juniorskie turnieje rangi A mają zasięg ogólnopolski i mają na celu wyłonienie czołówki
krajowej.

2. Turnieje rangi B mają zasięg regionalny. Ich celem jest wyłonienie czołówki w danym regionie.
3. Turnieje rangi C są turniejami lokalnymi (np. turnieje klubowe). Turniej rangi C może być
turniejem zamkniętym (zasady zamknięcia turnieju są określane przez organizatora – może być
to: turniej klubowy dla uczestników danej ligi/klubu, turniej środowiskowy – tylko dla lekarzy,
architektów, itp., turniej określony wiekiem – np. tylko dla osób powyżej 35 lat, itp.).

4. Zawodnicy biorąc udział w turniejach pod patronatem PZSQ otrzymują punkty rankingowe.
Szerzej w „§18 Zasady punktacji rankingu PZSQ”.

5. Aby wziąć udział w turnieju należy posiadać ważną licencję zawodniczą PZSQ.
6. Każdy Junior startujący w turnieju (juniorskim lub Open) jest zobowiązany do noszenia okularów
ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi
samymi karami jak za złe zachowanie. Organizator turnieju jest zobowiązany do umieszczenia
informacji o wymogu używania okularów ochronnych na stronie turniejowej, w biurze zawodów
przy tabelkach turnieju oraz w miarę możliwości przy każdym korcie wraz z opisem
konsekwencji naruszenia tego wymogu. W przypadku niewywiązania się organizatora z
powyższego obowiązku Zarząd PZSQ może go ukarać karą finansową w wysokości 500zł
z odpowiednią informacją na stronie polskisquash.pl i zakazem organizowania turniejów
juniorskich pod patronatem PZSQ.

7. Turnieje rozgrywane są Oficjalną Piłką PZSQ, która jest określana na dany sezon
– Załącznik nr 6. W przypadku nie rozegrania turnieju piłkami tego producenta, PZSQ ma prawo
nałożyć sankcję na organizatora przewidzianą w w/w załączniku.

8. Zarząd PZSQ rekomenduje wszystkim grającym w turniejach squasha regularne przechodzenie
badań lekarskich oraz ubezpieczanie się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Strona 4 z 31

§4 Licencje i opłaty zawodników
1. Procedura wydania licencji zawodniczej składa się z następujących etapów:

a. Kandydat na zawodnika przesyła wypełniony wniosek o wydanie licencji (wzór jest zawarty
w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu) na adres biuro@polskisquash.pl przynajmniej na
dwa dni przed terminem turnieju, w którym ma zamiar wziąć udział, pod rygorem niewydania
licencji i możliwości nieuwzględnienia w wynikach turnieju,

b. Wniosek o wydanie licencji powinien być podpisany przez kandydata na Zawodnika lub
w przypadku niepełnoletniego juniorki/juniora, przez jego opiekuna prawnego,

c. W terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku
zawodnik otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku rozpatrzenia
wniosku oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – numer licencji
zawodniczej,

d. Zarząd PZSQ w szczególnych przypadkach może zablokować możliwość przyznania licencji
kandydatowi.
2. Zawodnicy uczestniczący w turniejach seniorskich (OPEN i damskim) zobowiązani są do
przekazywania organizatorowi turnieju opłaty na cele statutowe w wysokości określonej w
Załączniku nr 6 niniejszego regulaminu. Opłata ta powinna być zawarta w opłacie wpisowej na
turniej.
3. Organizator turnieju zobowiązany jest do wyznaczenia jednakowej opłaty wpisowej dla
wszystkich zawodników zgłoszonych do jednego rodzaju kategorii turnieju: OPEN, DAMSKI
i kategorii juniorskich.

§5 Organizacja turniejów
1. Organizator chcąc zorganizować turniej rangi B lub C powinien:

a. Wypełnić poprawnie wniosek turniejowy (będący Załącznikiem nr 2 niniejszego
Regulaminu) i przesłać go do Biura PZSQ na adres biuro@polskisquash.pl,

b. Odebrać mail potwierdzający zgłoszenie wniosku (Biuro wysyła takie potwierdzenie mailem
zwrotnym do godziny 11 następnego dnia roboczego),

c. Wszystkie zmiany dotyczące turnieju przesyłać na formularzu „Zgłoszenie turnieju –
zmiany” (będącym Załącznikiem nr 2a niniejszego Regulaminu),

d. Opłacić terminowo (zgodnie z datą na fakturze) należność związaną z opłatą turniejową – na
podstawie faktury wystawionej przez Biuro PZSQ, opłaty zgodne z Załącznikiem nr 6
niniejszego regulaminu,
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e. Przesłać do Biura PZSQ Protokół zamknięcia list startowych w wymaganym terminie – po
zamknięciu list startowych, a przed losowaniem. W przypadku zamykania list startowych
poszczególnych kategorii w różnych terminach Protokół zamknięcia list startowych powinien
być wysłany dla każdej kategorii osobno. Wymóg przesłania do Biura PZSQ Protokołu
zamknięcia list startowych nie dotyczy turniejów rangi C,

f. Przeprowadzić turniej zgodnie z zasadami Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych (RRI),
g. Przesłać do Biura PZSQ Protokół turniejowy w wymaganym terminie (preferowany format
MS-Excel),

h. Wnieść opłatę na cele statutowe za zawodników turnieju – na podstawie faktury wystawionej
przez Biuro PZSQ.
2. Na turnieje rangi A, turniej selekcyjny, DMP oraz IMP są ogłaszane konkursy.
3. Kalendarz rozgrywek zawierający terminy najważniejszych turniejów sezonu, tj. m.in. IMP,
DMP, turniejów rangi A i terminy poszczególnych rozgrywek PLS jest opublikowany na stronie
polskisquash.pl.
4. Kalendarz turniejów jest aktualizowany na bieżąco przez Biuro PZSQ i jest dostępny na stronie
polskisquash.pl.
5. Turniej rangi B może być zgłoszony najpóźniej 2 tygodnie + 1 dzień (czyli 15 dni
kalendarzowych) przed planowanym terminem jego rozegrania. Np. dla turniejów rozgrywanych
w sobotę, zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w piątek dwa tygodnie wcześniej.
Turniej rangi B może być rozegrany w tym samym terminie, co turniej rangi A tej samej kategorii
(w podziale na kategorię seniorską/juniorską) jedynie pod warunkiem, że obiekt, w którym
planowane jest rozegranie turnieju B położony jest w odległości, co najmniej 200 km od obiektu,
w którym będzie rozegrany turniej rangi A. Poziom turnieju rangi B może wynosić wtedy
maksymalnie B1.
Turniej rangi C może być zgłoszony najpóźniej 1 tydzień + 1 dzień, (czyli 8 dni kalendarzowych)
przed planowanym terminem jego rozegrania. Np. dla turniejów rozgrywanych w sobotę,
zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w piątek tydzień wcześniej.
6. Aktualizacja kalendarza turniejów o zgłaszany turniej następuje po skutecznym zgłoszeniu
organizatora, w tym uiszczeniu opłaty turniejowej zgodnie z zachowaniem terminów.
Turniej rangi B może zostać wprowadzony do kalendarza najpóźniej 2 tygodnie przed
planowanym terminem jego rozegrania.
Turniej rangi C może zostać wprowadzony do kalendarza najpóźniej 1 tydzień przed planowanym
terminem jego rozegrania.
7. Turniej rangi B/C nie może zostać zgłoszony w terminie turnieju IMP tej samej kategorii (w
podziale na kategorię seniorską/juniorską).
8. Losowanie drabinek turniejów głównych A i turnieju IMP jest wykonywane przez Biuro PZSQ.
Losowanie drabinek turniejów eliminacyjnych A w kategorii OPEN jest wykonywane przez
Organizatorów na dwie godziny przed rozpoczęciem danego turnieju.
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§6 Podstawowe zasady rozgrywania turniejów

1. Zawodnik może brać udział w turniejach wg następujących zasad:
a. junior (chłopak lub dziewczyna) może uczestniczyć: w turnieju juniorskim w swojej kategorii
wiekowej OPEN, w kategoriach juniorskich OPEN starszych oraz w kategorii seniorskiej
OPEN,

b. juniorka (dziewczyna) może uczestniczyć: w turnieju juniorskim w swojej kategorii
wiekowej dziewczęcej, w kategoriach juniorskich dziewczęcych starszych oraz w seniorskiej
kategorii DAMSKIEJ,

c. senior (mężczyzna) może uczestniczyć w turnieju w kategorii OPEN,
d. seniorka (kobieta) może uczestniczyć w turniejach obu kategorii seniorskich: DAMSKIEJ i
OPEN.
2. Junior może uczestniczyć w turnieju w danej kategorii juniorskiej pod warunkiem spełnienia
wymogu wieku. Za weryfikację tego odpowiada dyrektor turnieju, a samo sprawdzenie odbywa
się poprzez porównanie daty urodzenia juniora z datą ostatniego dnia rozgrywania meczów
danego turnieju juniorskiego. Jeśli ostatni dzień rozgrywania meczów danego turnieju
juniorskiego (w przypadku turniejów kilkudniowych) przypada w dzień urodzin juniora, to
zalicza się go jeszcze do niższej grupy wiekowej.
3. Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po
10, do dwóch punktów przewagi).
4. Turnieje wszystkich rang odbywają się w ramach oficjalnego cyklu turniejów pod patronatem
PZSQ. PZSQ ma prawo wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. z partnerem
strategicznym federacji) oraz określić zasady ekspozycji logotypu partnera PZSQ i PZSQ na
materiałach promocyjnych turniejów.
5. Turnieje OPEN, DAMSKI oraz juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w
Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu wg aktualnego rankingu PZSQ w momencie
losowania. Aktualny ranking PSA/ESF ma wyższość nad rankingiem PZSQ przy rozstawianiu
zawodników jeżeli zawodnik jest notowany: w pierwszej 200 rankingu PSA (kat. OPEN), w
pierwszej 150 rankingu PSA (kat. DAMSKA), w pierwszej 50 rankingu ESF (odpowiedniej
grupy wiekowej dla turniejów juniorskich, przy czym wobec braku kategorii U11 w ESF, dla
turniejów U11 brana jest pod uwagę pierwsza 50 rankingu ESF U13). W uzasadnionych
przypadkach organizator turnieju ma prawo wystąpić do Komisji Technicznej z wnioskiem o
rozstawienie zawodnika w turnieju pomimo braku aktualnej klasyfikacji w rankingu PSA/ESF
(odnosi się to w szczególności do byłych, wysoko klasyfikowanych zawodników z rankingu PSA
lub zawodników wysoko klasyfikowanych w rankingach krajowych) lub zawodników z
rankingiem PSA niższym niż 200, zawodniczek z rankingiem PSA niższym niż 150 lub juniorów
z rankingiem ESF niższym niż 50. Wniosek powinien zostać zgłoszony e-mailem na adres
biuro@polskisquash.pl niezwłocznie po zamknięciu listy zgłoszeń pod rygorem nierozpatrzenia.
Wniosek powinien zostać przesłany wraz z Protokołem zamknięcia list startowych.
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6. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich,
zaplanowanych przez organizatora turnieju meczów. Za wycofanie się z turnieju po losowaniu
zawodnik:

a. W przypadku pierwszego wycofania otrzymuje ostrzeżenie.
b. W przypadku drugiego wycofania (w ciągu 12 miesięcy) otrzymuje ostrzeżenie z publikacją
tej informacji na stronie polskisquash.pl i karę finansową w wysokości 100zł.

c. W przypadku trzeciego i kolejnych wycofań (w ciągu 12 miesięcy) otrzymuje „dyscyplinarne
zero” z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl i karę finansową w wysokości
200zł.
Za nie pojawienie się na turnieju (nie poinformowanie organizatora o wycofaniu z turnieju
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnieju) Zawodnik:

a. W przypadku pierwszego nie pojawienia się otrzymuje ostrzeżenie z publikacją tej informacji
na stronie polskisquash.pl i karę finansową w wysokości 100zł.

b. W przypadku drugiego nie pojawień się (w ciągu 12 miesięcy) otrzymuje karę finansową w
wysokości 200zł z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl.
c. W przypadku trzeciego nie pojawienie się (w ciągu 12 miesięcy) otrzymuje „dyscyplinarne
zero” i karę finansową w wysokości 500zł z publikacją tej informacji na stronie
polskisquash.pl
d. W przypadku czwartego nie pojawienia się (w ciągu 12 miesięcy) otrzymuje karę
zawieszenia w uczestnictwie w turniejach pod patronatem PZSQ do końca bieżącego sezonu.
Dyrektor turnieju ma obowiązek odnotować wszystkie wycofania i nie pojawienia się w protokole
turnieju (Załącznik nr 7 zakładka 'Informacje o wycofaniach'). Za inne wykroczenia zawodnik
może otrzymać „dyscyplinarne zero”, karę finansową w wysokości: 100zł, 200zł lub 500zł oraz
karę zawieszenia wykluczającą udział zawodnika w turniejach pod patronatem PZSQ do końca
bieżącego sezonu.
„Dyscyplinarne zero" oznacza przyznanie ukaranemu zawodnikowi zerowej ilości punktów za ten
turniej. Wynik ten (0 pkt rankingowych) będzie zaliczany ukaranemu zawodnikowi jako jeden z
ośmiu najlepszych jego wyników przez 12 miesięcy.
7. Zgłoszenia zawodników (również do listy rezerwowej) są przyjmowane tylko pod warunkiem
dokonania w terminie opłaty wpisowej do organizatora. W przypadku nie zakwalifikowania
zawodnika z listy rezerwowej do turnieju opłata będzie zwracana zawodnikowi. Informacja o
niniejszym przepisie powinna zostać umieszczona na stronie turniejowej.
8. W przypadku rezygnacji zawodnika z rozegrania jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego
kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (na
formularzu będącym Załącznikiem nr 7a niniejszego regulaminu) o tym fakcie organizatora
turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki. W przypadku turniejów
dłuższych niż 1-dniowe powiadomienie o rezygnacji z gry w kolejnym dniu turnieju musi zostać
złożone w dniu poprzednim. Za wycofanie się w trakcie turnieju Zawodnik:
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a. W przypadku pierwszego wycofania otrzymuje ostrzeżenie z publikacją tej informacji na
stronie polskisquash.pl.

b. W przypadku drugiego wycofania otrzymuje „dyscyplinarne zero” oraz karę finansową w
wysokości 200zł z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl.

c.

W przypadku trzeciego wycofania się otrzymuje „dyscyplinarne zero” i karę finansową w
wysokości 500zł z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl.
d. W przypadku wycofania się z IMP otrzymuje „dyscyplinarne zero” i karę finansową w
wysokości 500zł z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl, bez względu na to czy
jest to pierwsze czy trzecie wycofanie się zawodnika w bieżącym sezonie.
Dyrektor turnieju ma obowiązek odnotować wszystkie rezygnacje w protokole turnieju
(Załącznik nr 7 zakładka 'Informacje o walkowerach').
Jeśli powodem rezygnacji zawodnika z dalszej gry jest kontuzja, aby uniknąć konsekwencji
wycofania się z turnieju, zawodnik musi dostarczyć oświadczenie lekarskie na adres
biuro@polskisquash.pl w ciągu 48h od zakończenia turnieju.
9. Biuro PZSQ, po zarejestrowaniu prawidłowego protokołu turniejowego, będzie informowało
Zawodników mailowo o nałożonych karach. Biuro PZSQ będzie prowadziło bieżący rejestr
nałożonych kar. Środki finansowe otrzymane z wyniku nałożonych kar finansowych będą
przeznaczane na wsparcie narodowej kadry juniorskiej.
10. W szczególnym wypadku, jeśli zaplanowane mecze danej drabinki nie zostaną rozegrane z
technicznych przyczyn (np. mecze w którejś z rund turnieju pocieszenia w przypadku turnieju
B/C), wszyscy zawodnicy danej drabinki zajmą razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w
tej drabince rozgrywek. Decyzję o nie rozegraniu tych meczów podejmuję i zatwierdza dyrektor
turnieju.
11. Organizator zobowiązany jest do powołania sędziego głównego. Poszczególne mecze sędziowane
są przez zawodników przegrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby
wskazane przez sędziego głównego. Pierwsze mecze turnieju sędziują osoby wskazane przez
sędziego głównego. Sugeruje się, aby mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce oraz mecz
finałowy były sędziowane przez trzech sędziów wyznaczonych przez sędziego głównego (w
szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi).
Sędzia główny turnieju powinien posiadać certyfikat sędziowski PZSQ (za wyjątkiem turnieju
rangi C – wymagana jest znajomość zasad gry i sędziowania). Jeśli na turnieju nie ma
wyznaczonego sędziego głównego jego rolę przejmuje dyrektor turnieju, zakładając jednak, że
spełnia on wymogi opisane powyżej.
12. Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem czasowego zawieszenia.
W przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności sędziego głównego podczas
trwania turnieju jest on zobligowany do wyznaczenia swojego zastępcy (posiadającego
wymagane uprawnienia), który przejmie tymczasowo wszelkie obowiązki sędziego głównego.
Informacja o tym fakcie powinna zostać opisana w protokole turnieju.
13. PZSQ ma prawo do wyeksponowania reklam Partnerów PZSQ. Zamontowaniem i demontażem
materiałów reklamowych Partnerów PZSQ zajmuje się organizator turnieju.
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14. Nieprzestrzeganie przez Organizatora przepisów dotyczących przeprowadzenia lub dokumentacji
turnieju może skutkować decyzją Komisji Technicznej o:

a. ukaraniu Organizatora naganą z informacją na stronie polskisquash.pl i karą finansową w
wysokości 100zł.

b. obniżeniu rangi turnieju (przy czym opłata turniejowa nie będzie zwracana) i karą
finansową w wysokości 200zł z publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl.

c. nie zakwalifikowaniu turnieju do rankingu PZSQ i karą finansową w wysokości 500zł z
publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl.

d. zakazie organizowania turniejów pod patronatem PZSQ do końca bieżącego sezonu i
publikacją tej informacji na stronie polskisquash.pl, (przy czym opłaty turniejowe za
jeszcze nie przeprowadzone turnieje, ale opłacone już turnieje, nie będą zwracane).

§7 Szczegółowe zasady rozgrywania IMP

1. Szczegółowe zasady rozegrania IMP określa Załącznik nr 12.
§8 Zasady rozgrywania turnieju selekcyjnego do seniorskiej kadry narodowej na
ETC
1. Szczegółowe zasady rozegrania turnieju selekcyjnego do seniorskiej kadry narodowej określa
Załącznik nr 13.

§9 Zasady rozgrywania turniejów rangi A
1. Turniej juniorów może być rozegrany w tym samym czasie, co turnieje seniorskie lub w osobnym
terminie – jest to zależne od wyników przetargu. W przypadku imprezy łączonej dla wszystkich
kategorii turniej trwa trzy dni i może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji
organizatora turnieju w sumie przynajmniej 10 kortów na cały czas trwania turnieju. W
przypadku imprez rozłączonych (osobny termin dla turniejów juniorskich) turniej juniorski trwa
dwa, a seniorski trzy dni i może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji organizatora
turnieju w sumie przynajmniej 6 kortów na cały czas trwania turnieju seniorskiego oraz
przynajmniej 4 korty dla turnieju juniorskiego.

§10 Zasady rozgrywania turniejów seniorskich rangi A
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1. Minimalna ilość zawodników, aby zostały rozegrane turnieje OPEN i DAMSKI to 16, a
maksymalna to 56 zawodników.
Turniej OPEN i DAMSKI rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce w
drabince 56 zawodników z eliminacjami. W przypadku pełnej listy zgłoszeń, eliminacje do
turnieju OPEN i DAMSKIEGO rozgrywane są przez 32 zawodników z dolnej części listy
rozstawieniowej. Zawodnicy/zawodniczki grają dwa mecze w systemie pucharowym, zwycięzcy
obu meczów awansują do turnieju głównego, pozostali zawodnicy/zawodniczki grają turniej
pocieszenia o miejsca 33-56 kontynuując rozgrywki z turnieju eliminacyjnego (bazując na
drabince turnieju eliminacyjnego z wyłączeniem 8-miu awansujących do turnieju głównego
zawodników/zawodniczek, przy czym przegrani/przegrane z finałowej rundy eliminacji grają ze
sobą w drabince 8-osobowej o miejsca 33-40, a przegrani/przegrane pierwszej rundy eliminacji
grają ze sobą w drabince 16-osobowej o miejsca 41-56). 8-miu zawodników/zawodniczek, którzy
przeszli eliminacje wchodzą do turnieju głównego na dedykowane dla nich miejsca w drabince
turnieju głównego na pozycjach 17/32.
Podział ilości meczów w kategoriach OPEN i DAMSKI wygląda następująco:

2.

•

piątek – 2 mecze eliminacyjne

•

sobota – 3 mecze turnieju głównego, 3 mecze turnieju pocieszenia

•

niedziela – 2 mecze turnieju głównego

Organizator ma obowiązek upublicznić szczegółowy harmonogram na stronie turniejowej, – co
najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju, razem z informacjami, które powinny zawierać:
a. Nazwę cyklu turniejów, do którego należy oraz jego nazwę
b. Zawartość i cenę pakietów
ROZSZERZONY, PEŁNY

startowych

c. Wysokość nagród finansowych, oraz ich podziałem
d. Datę turnieju
e. Formatem drabinki
f.

Harmonogram poszczególnych rund turnieju

g. Termin zamknięcia zgłoszeń
h. Instrukcją wyrabiania licencji zawodniczej PZSQ
i.

Regulamin Turnieju
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rozdzielonych

na:

STANDARD,

j.

Rekomendowany hotel turniejowy

k. Inne przydatne informacje dla uczestników turnieju
Strona turniejowa w Internecie nie może być stroną z autoryzowanym dostępem (stroną
wymagającą założenia konta i zalogowania się jak np. Facebook). Lista zgłoszonych zawodników
i zawodniczek w ciągu 7 dni przed zamknięciem list startowych powinna być aktualizowana
przynajmniej raz dziennie w dni robocze, a wcześniej przynajmniej raz w tygodniu (sugerowane
raz 2-3 razy w tygodniu). Organizator turnieju ma również obowiązek wywiesić informacje w
formie drukowanych plakatów w obiekcie sportowym, w którym będzie rozgrywany turniej.
Zamykanie zgłoszeń do turnieju następuje 11 dni przed rozpoczęciem turnieju do godz. 24: 00
(dla turnieju rozpoczynającego się w piątek – do poniedziałku poprzedniego tygodnia). Po
weryfikacji zgłoszeń Dyrektor turnieju ma obowiązek przesłać do Biura PZSQ Protokół
zamknięcia list startowych (Załącznik nr 7b) – maksymalnie 9 dni przed turniejem do godz. 24:00

8 dni przed turniejem nastąpi publiczne losowanie drabinek turniejowych przez PZSQ włącznie z
losowaniem drabinek eliminacyjnych. Rozstawienie Zawodników/Zawodniczek musi być
przeprowadzone wg rankingu z tego samego dnia, co w przypadku turnieju głównego.
3. W przypadku, gdy organizator zobowiązał się, aby turniej został zgłoszony do cyklu turniejów
WSF & PSA Closed Satellite Tour to:
a. Otrzymuje od PZSQ wsparcie dotyczące komunikacji z PSA,
b. PZSQ pokrywa koszty zgłoszenia turnieju do PSA,
c. Rozstawienie zawodników w turnieju musi zostać dokonane używając aktualnego
rankingu PSA w dniu zamknięcia zgłoszeń
d. Organizator zobowiązał się do zapewnienia minimalnej puli nagród w turnieju OPEN $1000, w turnieju DAMSKIM - $500, ale nieprzekraczającej kwoty $4,999
e. Oficjalną piłką turnieju jest Dunlop Official Ball of the PSA
f.

Protokół turniejowy musi zostać przesłany do PSA w ciągu 24h od zakończenia turnieju

4. Turniej Podział nagród pieniężnych
Organizator zobowiązany jest podzielić pulę nagród pieniężnych wg następujących proporcji:
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a. Kat.OPEN: na 1800PLN, z podziałem za miejsce: I – 900PLN, II – 600PLN, III –
300PLN,
b. Kat.DAMSKA: na 1800PLN, z podziałem za miejsce: I – 900PLN, II – 600PLN, III –
300PLN,
c. W przypadku puli nagród powyżej kwoty minimalnej, proporcja podziału między
poszczególne miejsca powinna zostać zachowana, z uwzględnieniem zaokrągleń w
granicach +/- 10% kwoty nagrody za dane miejsce.
Nagrody rzeczowe stanowią wartość dodatkową dla zawodników i nie wchodzą w pulę nagród
pieniężnych.
Organizator ma prawo gratyfikować zawodników zajmujących dalsze miejsca pod warunkiem, że
pula nagród przeznaczona dla zawodników zajmujących miejsca I-III jest nie mniejsza niż 1800zł
w turnieju OPEN i 1800zl w turnieju DAMSKIM.
5. Kolegium Sędziów zobowiązana jest do wydelegowania na turnieje seniorskie min. 3 sędziów,
posiadających, co najmniej certyfikat sędziego klubowego, którzy będą do dyspozycji Sędziego
Głównego przez dwa ostatnie dni rozgrywek turnieju OPEN i DAMSKI. 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 obu kategorii.
6. W turniejach seniorskich kategorii A (zarówno w turnieju OPEN jak i DAMSKIM) dozwolone
jest przyznanie trzech „dzikich kart” (czyli prawa do gry w turnieju w sytuacji kiedy ranking
gracza nie umożliwia mu udziału) – dwóch przez PZSQ („dzika karta” do turnieju głównego na
wniosek Organizatora lub własny) i jednej przez organizatora („dzika karta” do eliminacji).
7. Zobowiązania organizatora
Organizator zobowiązany jest zapewnić:
a. W ramach opłaty wpisowej zobowiązany jest zapewnić zawodnikom i zawodniczkom w
czasie turnieju świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną w konkursie oraz opublikowaną na
stronie internetowej turnieju
b. Pulę nagród pieniężnych w wysokości min. 1800zł przeznaczoną do podziału pomiędzy
najlepsze zawodniczki turnieju damskiego oraz min.1800zł przeznaczoną do podziału
pomiędzy najlepszych zawodników turnieju OPEN
c. Puchary, medale lub inne charakterystyczne trofea dla danego turnieju dla zdobywców 3
pierwszych miejsce w kategorii OPEN i DAMSKI.
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d. Prezentację aktualnych wyników turniejów na stronie turniejowej (live scoring).
Organizator turnieju zobowiązany jest pokryć w imieniu wydelegowanych sędziów
następujące koszty:
a. Nocleg – poczynając od nocy poprzedzającej drugi dzień rozgrywek do nocy następującej
po ostatnim dniu turnieju (włącznie z wymienionymi). Miejsca noclegowe powinny
znajdować się w hotelu przewidzianym dla uczestników turnieju lub innym,
posiadającym zbliżony standard
b. Wyżywienie – w zakresie odpowiadającym pełnemu pakietowi zawodniczemu na dwa
ostatnie dni rozgrywek
c. Dojazd do miejsca rozgrywek – w rozsądnej wysokości, wynikającej z odległości miejsca
rozgrywek od miejsca zamieszkania sędziego, czasu oraz komfortu podróży. Każdy z
wydelegowanych sędziów powinien indywidualnie uzgodnić te koszty z Organizatorem.

§11 Zasady rozgrywania turniejów juniorskich rangi A
1. Minimalna ilość zawodników wymaganych do rozegrania poszczególnych kategorii to 4
juniorów, maksymalna to 64 w jednej kategorii.
Podział na 1 lub 2 dni rozgrywek zależy od liczby graczy i wybranego systemu rozgrywek i
powinien być dokonany tak, aby w miarę możliwości nie grać więcej niż 4 mecze dziennie.
W przypadku turniejów juniorskich kategorii A, system rozegrania poszczególnych kategorii
turnieju powinien zostać wybrany tak, aby, każdy uczestnik turnieju rozegrał przynajmniej 3
mecze.
Jeśli zgłosi się 16 lub mniej zawodników/zawodniczek dla danej kategorii – dla rozgrywek
systemem pucharowym turniej musi być rozegrany w 1 dzień, dla rozgrywek systemem
grupowym w ciągu jednego lub dwóch dni, decyduje o tym dyrektor turnieju.
W przypadku, gdy ilość uczestników wyniesie 17 a 24 w danej kategorii, o rozegraniu w ciągu
jednego lub dwóch dni, decyduje o tym dyrektor turnieju.
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 i
pozostałe w kolejnym dniu.
W przypadku pełnej drabinki 64 turniej musi być rozegrany w ciągu dwóch dni, z podziałem na 3
mecze pierwszego dnia i 3 mecze drugiego dnia.
Strona 14 z 31

W razie wątpliwości, organizator turnieju powinien skonsultować się z Komisją Techniczną
PZSQ.
2. Wszystkie mecze powinny zostać rozegrane do 3 wygranych setów (best of 5)
3. Harmonogram turnieju, losowanie.
Organizator ma obowiązek upublicznić wstępny harmonogram na stronie turniejowej, – co
najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju.
Zamykanie zgłoszeń do turnieju następuje 11 dni przed rozpoczęciem turnieju do godz. 24: 00
(dla turnieju rozpoczynającego się w piątek – do poniedziałku poprzedniego tygodnia). Po
weryfikacji zgłoszeń Dyrektor turnieju ma obowiązek przesłać do Biura PZSQ Protokół
zamknięcia list startowych (Załącznik 7b) – maksymalnie 3 dni przed turniejem do godz. 24: 00
(dla turnieju rozpoczynającego się w piątek – do poniedziałku tego samego tygodnia).
2 dni przed turniejem ( dla turnieju rozpoczynającego się w piątek – we wtorek tego samego
tygodnia) nastąpi publiczne losowanie drabinek turniejowych przez PZSQ.
Organizator ma obowiązek upublicznić szczegółowy harmonogram na stronie turniejowej, – co
najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju, razem z informacjami, które powinny zawierać:
a. Zawartość i cenę pakietów
ROZSZERZONY, PEŁNY

startowych

rozdzielonych

na:

b. Wysokość nagród finansowych w kategoriach U19, oraz ich podziałem
c. Datę turnieju
d. Formatem drabinek
e. Harmonogram poszczególnych rund turnieju dla każdej z kategorii
f.

Termin zamknięcia zgłoszeń

g. Instrukcją wyrabiania licencji zawodniczej PZSQ
h. Regulamin Turnieju
i.

Rekomendowany hotel turniejowy

j.

Inne przydatne informacje dla uczestników turnieju

4. Podział nagród pieniężnych w kategoriach U19
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STANDARD,

Organizator zobowiązany jest podzielić pulę nagród pieniężnych wg następujących proporcji:
a. Kat.BU19: na 300PLN, z podziałem za miejsce: I – 150PLN, II – 100PLN, III – 50PLN,
b. Kat.GU19: na 300PLN, z podziałem: I – 150PLN, II – 100PLN, III – 50PLN
c. W przypadku puli nagród powyżej kwoty minimalnej, proporcja podziału między
poszczególne miejsca powinna zostać zachowana, z uwzględnieniem zaokrągleń w
granicach +/- 10% kwoty nagrody za dane miejsce.
Nagrody rzeczowe stanowią wartość dodatkową dla zawodników i nie wchodzą w pulę nagród
pieniężnych.
5. Zawodnikom biorącym udział w kategoriach OU19 i BU19 przyznawane będą punkty do
rankingu OPEN i DAMSKI OPEN, tak jak byłby to turniej seniorski rangi B.
6. Kolegium Sędziów zobowiązana jest do wydelegowania na turnieje juniorskie min. 1 sędziego,
posiadającego, co najmniej certyfikat sędziego klubowego, który będzie do dyspozycji Sędziego
Głównego przez dwa dni rozgrywek. Sędzia ten nie może sędziować meczy zawodników, z
którymi jest bezpośrednio spokrewniony np. sędzia jest ojcem lub matką jednego z uczestników
turnieju. Sędzia ten nie może pełnić też żadnej funkcji, która wykluczałaby jego pełną
dyspozycyjność w tym terminie. Sędzia Główny wyznacza harmonogram pracy wydelegowanych
sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem meczów finałowych wszystkich kategorii.
7. W turniejach juniorskich kategorii A dozwolone jest przyznanie jednej „dzikiej karty” w każdej z
rozgrywanych kategorii, (czyli prawa do gry w turnieju w sytuacji, kiedy ranking gracza nie
umożliwia mu udziału) przez PZSQ (na wniosek własny lub organizatora).
8. Zobowiązania organizatora
Organizator zobowiązany jest zapewnić:
a. W ramach opłaty wpisowej zobowiązany jest zapewnić zawodnikom i zawodniczkom w
czasie turnieju świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną w konkursie oraz opublikowaną na
stronie internetowej turnieju
b. Pulę nagród pieniężnych w wysokości min. 600zł przeznaczoną do podziału pomiędzy
najlepsze zawodniczki i zawodników kategorii U19
c. Puchary, medale lub inne charakterystyczne trofea dla danego turnieju dla zdobywców 3
pierwszych miejsce we wszystkich kategoriach oraz dyplomy dla najlepszej 8-mki.
d. Prezentację aktualnych wyników turniejów na stronie turniejowej (live scoring).
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e. Organizator turnieju zobowiązany jest pokryć w imieniu wydelegowanych sędziów
następujące koszty:
f.

Nocleg – poczynając od nocy poprzedzającej drugi dzień rozgrywek do nocy następującej
po ostatnim dniu turnieju (włącznie z wymienionymi). Miejsca noclegowe powinny
znajdować się w hotelu przewidzianym dla uczestników turnieju lub innym,
posiadającym zbliżony standard

g. Wyżywienie – w zakresie odpowiadającym pełnemu pakietowi zawodniczemu na dwa
ostatnie dni rozgrywek
h. Dojazd do miejsca rozgrywek – w rozsądnej wysokości, wynikającej z odległości miejsca
rozgrywek od miejsca zamieszkania sędziego, czasu oraz komfortu podróży. Każdy z
wydelegowanych sędziów powinien indywidualnie uzgodnić te koszty z Organizatorem.

§12 Zasady rozgrywania turniejów rangi B
1. Turniej główny rozgrywany jest w ciągu jednego dnia. Eliminacje do turnieju głównego mogą
zostać rozegrane we wcześniejszym terminie, ale w tym samym tygodniu co turniej główny.
Turniej damski lub juniorów może zostać rozegrany w innym dniu niż turniej OPEN przy czym
termin ich rozegrania musi nastąpić w tym samym tygodniu (poniedziałek-niedziela).
2. Minimalna ilość zawodników dla turnieju OPEN wynosi 16, dla kategorii DAMSKIEJ – 4, dla
kategorii juniorskiej – 4. Przy zgłoszeniu się minimum 4 juniorów w przynajmniej jednej grupie
wiekowej, organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje, w przeciwnym
wypadku należy połączyć grupy wiekowe.
Łączenie grup wiekowych odbywa się w sposób następujący:
1) W sytuacji braku minimalnej ilości juniorów w danej grupie wiekowej (odpowiednio
open lub dziewczęcej) przenosi się ich do kategorii wiekowej wyższej o jeden stopień
wiekowy.
2) W razie dalszego braku minimalnej liczby zawodników powtarza się poprzedni punkt aż
do uzyskania wymaganej minimalnej liczby zawodników.
3) W razie niespełnienia wymogu minimalnej liczby zawodników (open i odpowiednio
dziewcząt) turniej juniorski nie ma prawa się odbyć.
4) W sytuacji braku minimalnej ilości juniorów w starszej grupie wiekowej nie można do
niej dołączać grupy młodszej, która spełnia warunek minimalnej liczby zawodników.
3. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju w tym eliminacji ustala organizator turnieju w
zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz możliwości organizacyjnych, tj. m.in. ilości i
dostępności kortów. PZSQ zaleca rozegranie jak największej ilości rund turnieju do 3 wygranych
setów (best of 5), możliwe jest jednak rozgrywanie turnieju w trybie do 2 wygranych setów (best
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of 3) za wyjątkiem meczów: półfinałowych, meczu o trzecie miejsce i finału – te, w każdej z
kategorii turnieju, muszą zostać rozegrane w trybie best of 5.
4. Turniej główny OPEN rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince,
co najmniej 16 zawodników. Jeśli w dniu rozgrywania turnieju okaże się, że gotowych do startu
jest mniej niż 16 zawodników, turniej OPEN może zostać rozegrany, ale jego ranga zostanie
obniżona do C (wtedy minimalna ilość graczy to 8, turniej rozgrywany również systemem
pucharowym). Obniżenie rangi jednej kategorii turnieju (np. OPEN) nie powoduje obniżenia
rangi innej kategorii tego turnieju o ile spełnione są wymagania w postaci minimalnej ilości
zawodników w nim grających. Obniżenie rangi jednej lub kilku kategorii turnieju nie
powoduje zwrotu różnicy (pomiędzy opłatą wstępną za organizację turnieju rangi B i C)
organizatorowi.
W przypadku turnieju damskiego oraz turniejów juniorskich, system rozgrywania danej kategorii
jest uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników:

1. dla liczby zawodników/czek 12 lub większej – system pucharowy,
2. dla liczby zawodników/czek 8-11 – system pucharowy lub rozgrywki grupowe zgodne z § 12
(decyduje organizator),

3. dla liczby zawodników/czek 7 lub mniej – rozgrywki grupowe zgodnie z § 12 (decyduje
organizator).
W przypadku systemu pucharowego i wycofań po losowaniu, skutkujących spadkiem liczby
zawodników/czek do:

4. 8-11 – Organizator może zmieni
5. system rozgrywania rozgrywek z pucharowego na rozgrywki grupowe zgodne z § 15,
6. 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 w godzinach późniejszych i ustalić nowy harmonogram tak, aby ci
zawodnicy mogli wziąć udział w turnieju.
5. Istnieje możliwość rozegrania turnieju damskiego lub juniorskiego bez rozegrania turnieju
OPEN.
6. Organizator turnieju może zdecydować o prawie do wzięcia udziału w turnieju OPEN lub
damskiego juniorów, którzy są zgłoszeni do turnieju w swoich kategoriach. W przypadku
odmowy organizatora do gry w więcej niż jednej kategorii, zgłaszający może wybrać w której
kategorii chce uczestniczyć (juniorskiej lub seniorskiej).
Organizator turnieju może zdecydować o prawie do wzięcia udziału w turnieju OPEN kobiet,
które są zgłoszone do turnieju w kategorii DAMSKIEJ. W przypadku odmowy organizatora do
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gry w więcej niż jednej kategorii, zgłaszająca zawodniczka może wybrać w której kategorii chce
uczestniczyć (DAMSKIEJ lub OPEN).
7. Wielkość drabinki turniejowej oraz sposób rozgrywania forrund w zależności od ilości
zgłoszonych osób:

1. 9-10 – drabinka na 8; forrunda dla zawodników {7/10}*, zawodnicy {9/10} trafiają
(losowanie) na zawodników {7/8}, w ramach forrundy maksymalnie dwa mecze,

2. 11-16 – drabinka na 16; w wolne miejsca bye,
3. 17-20 – drabinka na 16; forrunda dla zawodników {13/20}*, zawodnicy {17/20} trafiają
(losowanie) na zawodników {13/16}, w ramach forrundy maksymalnie cztery mecze,

4. 21-32 – drabinka na 32; w wolne miejsca bye,
5. 33-38 – drabinka na 32; forrunda dla zawodników {25/38}*, zawodnicy {33/38} trafiają
(losowanie) na zawodników {25/32}, w ramach forrundy maksymalnie sześć meczów,

6. 39-64 – drabinka na 64; w wolne miejsca bye,
7. 65-80 - drabinka na 64; forrunda dla zawodników {49/80}*, zawodnicy {65/80} trafiają
(losowanie) na zawodników {49/64}, w ramach forrundy maksymalnie szesnaście meczów,

8. 81-128 – drabinka na 128; w wolne miejsca bye.
* - przedział odpowiednio mniejszy w przypadku mniejszej ilości zawodników.
Przed lub w trakcie trwania turnieju Organizator może zdecydować o zmianie systemu
rozgrywek o najniższe miejsca w turnieju na rozgrywki grupowe zgodne z zasadami
opisywanymi w § 12.
Dopuszcza się włączenie do tych rozgrywek zawodników którzy odpadli w eliminacjach (w
szczególności dotyczy to zawodników, którzy przegrali mecze forrundy). 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 lub 33, 34 itd.
(Przykład 1:W przypadku liczby zawodników 9 i prowadzeniu rozgrywek systemem
pucharowym, zgodnie z RRI rozgrywana jest drabinka na 8 osób z forrundą dla zawodników 89.Organizator ma możliwość utworzenia grupy składającej się z zawodnika który przegrał mecz
forrundy oraz zawodników którzy mieli np. grać o miejsca 7 -8. Zawodnicy ci prowadzą
rozgrywki grupowe o miejsca 7-9
Przykład 2:W przypadku liczby zawodników 21, zgodnie z RRI rozgrywana jest drabinka na 32
osoby Organizator ma możliwość utworzenia grupy/grup składających się z zawodników, którzy
mieli grać o miejsca 17-21 lub 15-21 itd. Zawodnicy ci prowadzą rozgrywki grupowe o miejsca
17-21 lub 15-21.
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Przykład 3:W przypadku liczby zawodników 36, zgodnie z RRI rozgrywana jest drabinka na 32
osoby z forrundą dla zawodników 29-36. Organizator ma możliwość utworzenia grupy/grup
składających się z zawodników którzy przegrali mecz forrundy oraz zawodników którzy mieli
grać o miejsca 31-32 lub 29-32. Zawodnicy ci prowadzą rozgrywki grupowe o miejsca 31-36 lub
29-36).
8. Eliminacje przeprowadzane są w dniu turnieju lub w terminie wcześniejszym, ale w tym samym
tygodniu co turniej główny. Zawodnicy rozstawiani są w eliminacjach w pierwszej kolejności wg
rankingu PSA potem według rankingu PZSQ. Organizator turnieju jest zobowiązany
przeprowadzić turniej pocieszenia dla zawodników, którzy nie zakwalifikowali się do turnieju
głównego. PZSQ nie zaleca przeprowadzania eliminacji grupowych o ile rozgrywane są tego
samego dnia co turniej główny.
9. Organizator turnieju ma obowiązek opublikować na stronie turniejowej szczegółowe informacje
na temat turnieju zawierające co najmniej: nazwę turnieju, termin, rangę, kategorie jakie zostaną
rozegrane, instrukcję wyrabiania licencji zawodniczej PZSQ, rodzaje, zawartości i ceny pakietów
startowych, termin zamknięcia list startowych, termin i miejsce przeprowadzenia losowania,
termin publikacji wyników losowania, harmonogramy (wstępny i szczegółowy) turnieju, listę
zgłoszonych zawodników, planowany budżet i schemat podziału nagród pieniężnych oraz
Regulamin Turnieju, informację o wymogu używania okularów ochronnych przez Juniorów
(zgodnie z § 3 pkt 8). Strona turniejowa w internecie nie może być stroną z autoryzowanym
dostępem (stroną wymagającą założenia konta i zalogowania się jak np. Facebook).
Lista zgłoszonych zawodników w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem turnieju powinna być
aktualizowana przynajmniej raz dziennie, a wcześniej przynajmniej raz w tygodniu (sugerowane
2-3 razy w tygodniu). Organizator turnieju zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej
poprzez stronę internetową wyniki losowania, ostateczną pulę nagród pieniężnych oraz
harmonogram gier.
10. Lista startowa turnieju powinna być zamknięta najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem
turnieju do południa (w przypadku turnieju rozgrywanego w sobotę – do czwartku do godz.
12:00). Drabinka turnieju powinna być opublikowana przez organizatora najpóźniej na dwa dni
przed rozpoczęciem turnieju do godz. 22:00 (w przypadku turnieju rozgrywanego w sobotę – do
czwartku do godz. 22:00). Organizator turnieju zobowiązany jest podać do wiadomości
publicznej poprzez stronę internetową harmonogram gier najpóźniej w dniu poprzedzającym
turniej do godziny 12:00 (w przypadku turnieju odbywającego się w sobotę – do piątku do godz.
12:00).
11. Organizator ma prawo przyznania dwóch „dzikich kart” do turnieju głównego w każdej z
rozgrywanych kategorii turnieju.
12. W celu podniesienia atrakcyjności sportowej turnieju Organizator ma prawo w każdej z
rozgrywanych kategorii turnieju wskazania dwóch zawodników, co do których może
wnioskować, w trybie uproszczonym, o specjalne rozstawienie na miejscach 1-4. Wskazani
zawodnicy uzyskują automatycznie Dzikie karty uprawniające do gry w turnieju głównym.
Organizator turnieju zobowiązany jest do przesłania do Biura PZSQ informacji o tych
zawodnikach wraz z wnioskiem o ich specjalne rozstawienie w trybie uproszczonym najpóźniej
na tydzień przed rozpoczęciem turnieju. Tryb uproszczony polega na wyrażeniu przez Komisję
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Techniczną zgody na specjalne rozstawienie wskazanych zawodników na miejscach 1-4 jeszcze
przed zamknięciem list startowych. Ostateczną decyzję o pozycji rozstawienia (w ramach 1-4)
podejmuje Organizator po zamknięciu list startowych. W przypadku braku zgody Komisji
Technicznej wskazani zawodnicy zostają rozstawieni na ostatnich pozycjach listy zgłoszeń
turnieju głównego lub wyższych zgodnych z aktualnym rankingiem PZSQ, o ile taki posiadają.
Powyższe ma zastosowanie głównie do byłych, wysoko klasyfikowanych zawodników z rankingu
PSA lub zawodników wysoko klasyfikowanych w rankingach krajowych, których aktualny
ranking PZSQ/PSA (lub jego brak) nie gwarantuje kwalifikacji do turnieju, w szczególności gdy
nie gwarantuje kwalifikacji do eliminacji, jeśli takowe będą przeprowadzane.
13. Łączna liczba Dzikich kart przyznanych wg zasad z pkt. 11 i 12 nie może być większa niż 2
14. Organizator zobowiązany jest zapewnić:

a. nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii
rozgrywanego turnieju,

b. puchary, medale, inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju oraz/lub dyplomy dla
zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju,

c. nagrody, puchary lub inne trofea muszą zostać wręczone w trakcie oficjalnej ceremonii
zakończenia zawodów w dniu, w którym odbywa się turniej.
15. W przypadku zapewnienia nagród pieniężnych organizator turnieju decyduje o podziale puli
nagród pieniężnych. Podział ten powinien być opublikowany przez organizatora przed
rozpoczęciem turnieju.

§13 Zasady rozgrywania turniejów rangi C
1. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju w tym eliminacji ustala organizator turnieju w
zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz możliwości organizacyjnych, tj. m.in. ilości i
dostępności kortów. PZSQ zaleca rozegranie jak największej ilości rund turnieju do 3 wygranych
setów (best of 5), możliwe jest jednak rozgrywanie turnieju w trybie do 2 wygranych setów (best
of 3).
2. W turnieju OPEN musi wystartować co najmniej 8 zawodników, w turnieju damskim – minimum
4 zawodniczki, w turnieju juniorskim (dotyczy każdej z kategorii) – minimum 4 juniorów.
Niespełnienie tego warunku dla konkretnego turnieju skutkować będzie nie uwzględnieniem jego
wyników w systemie rankingowym.
Istnieje możliwość rozegrania turnieju kobiet i/lub juniorskiego bez rozegrania turnieju OPEN.
W zależności od liczby zgłoszonych juniorów istnieje możliwość połączenia jednej lub więcej
grup wiekowych w sposób analogiczny jak w przypadku turnieju rangi B (§9 pkt 2).
3. Organizator turnieju może zdecydować o prawie do wzięcia udziału w turnieju OPEN lub
damskim juniorów, którzy są zgłoszeni do turnieju w swoich kategoriach. W przypadku odmowy
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organizatora do gry w więcej niż jednej kategorii, zgłaszający może wybrać w której kategorii
chce uczestniczyć (juniorskiej lub seniorskiej).
4. Reguły rozstawienia zawodników w turnieju są ustalane przez organizatora turnieju, ale powinny
uwzględniać w maksymalnym stopniu zasady opisane w Załączniku nr 4 do niniejszego
regulaminu oraz aktualny ranking PZSQ w momencie losowania.
5. Organizator turnieju ma obowiązek opublikować na stronie turniejowej szczegółowe informacje
wymienione w § 9 pkt 9.
Organizator turnieju zobowiązany jest zamknąć listy startowe i opublikować w Internecie wyniki
losowania oraz harmonogram gier najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju.
6. Nagrody turnieju oraz sposób przyznawania nagród określa organizator.
7. Organizator zobowiązany jest zapewnić puchary, medale, inne trofea charakterystyczne dla
danego turnieju oraz/lub dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii
turnieju (w tym każdej kategorii wiekowej turnieju juniorów).
8. W przypadku planowego nierozgrywania meczów (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy
zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince
rozgrywek.
9. Organizator turnieju zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego systemu sędziowania
meczów, zapewniającego prawidłowy i bezpieczny przebieg turnieju.

§14 Losowanie, harmonogramy
1. Losowanie drabinki turniejowej odbywa się publicznie, w terminie i miejscu wcześniej
wyznaczonym i podanym do informacji na stronie turniejowej. Harmonogram oraz układ gier
podawany jest do wiadomości publicznej w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
2. Losowanie, w które miejsce drabinki turnieju głównego trafi zawodnik z eliminacji, musi
odbywać się dopiero po zakończeniu gier eliminacyjnych (np. zawodnik, który ma już
zapewnioną kwalifikację do turnieju głównego losuje miejsce w drabince turniejowej).
3. W przypadku niepełnego obsadzenia drabinki turniejowej przydziela się wolne losy – tak zwane
„bye”. Wolne losy przydziela się zawodnikom w poszczególnych grupach w których są
rozstawieni. Najpierw przydziela się wolny los zawodnikowi rozstawionemu z nr {1}, potem z
numerem {2}, potem zawodnikom z grupy rozstawienia {3-4}, potem zawodnikom z grupy
rozstawienia {5-8}, potem {9-16}. Jeżeli liczba wolnych losów jest mniejsza niż liczebność danej
grupy rozstawienia, przeprowadza się losowanie wolnych losów w danej grupie na zmianę
losując po jednym „bye” do górnej i dolnej połówki drabinki dbając o ich równomierne
rozłożenie w drabince tak aby jak najpóźniej w drabince turnieju dochodziło do spotkania „bye”
vs „bye”.
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4. Jeśli liczba Zawodników z rankingiem jest mniejsza od liczebności którejś grupy
rozstawieniowej, skład tej grupy jest uzupełniany Zawodnikami wylosowanymi spośród
Zawodników bez rankingu.
5. Organizator zobowiązany jest do opublikowania i bieżącej aktualizacji na stronie internetowej
turnieju listy rezerwowej zawodników. Na listę rezerwową wpisywani są zawodnicy, którzy
zgłosili chęć udziału w turnieju, ale nie zostali zakwalifikowani ani do turnieju głównego, ani do
eliminacji (jeśli takowe są zaplanowane) z powodu ograniczonej pojemności turnieju. O miejscu
zawodnika w górnej części listy rezerwowej decyduje w pierwszej kolejności ranking, a w
przypadku zawodników nie posiadających aktualnego rankingu – kolejność zgłoszeń (wcześniej
zgłoszony zawodnik jest wyżej, niż zgłoszony później).
6. W przypadku pozostania n wolnych miejsc w turnieju w momencie losowania, organizator ma
prawo dopisać n pierwszych zawodników z listy rezerwowej.
7. Jeśli do turnieju rozgrywane są eliminacje to bezpośrednio po ich zakończeniu, spośród
przegranych ostatniej ich rundy lub spośród zawodników, którzy zajęli drugie (następnie trzecie i
dalsze) miejsca w przypadku eliminacji grupowych, organizator losuje kolejnych graczy tworząc
uszeregowaną listę lucky loosers.
8. Rezygnacje:

w przypadku rezygnacji przed losowaniem zawodnika zakwalifikowanego
bezpośrednio do turnieju głównego, jego miejsce zajmuje zawodnik z eliminacji z
najwyższym rankingiem zajmując pozycję zgodną ze swoim rankingiem,

na listę eliminacyjną, w przypadku rezygnacji zawodnika lub po przeniesieniu
zawodnika do turnieju głównego przed losowaniem, zostaje wpisany, w miejsce zawodnika
rezygnującego lub przenoszonego, pierwszy zawodnik z listy rezerwowej,

każdorazowo w przypadku rezygnacji zawodnika z gry w turnieju lub turnieju
głównym OPEN A po losowaniu:



przeprowadzane jest zastępowanie zawodników w drabince według poniższej
tabeli. Liczby użyte w tabeli oznaczają rozstawienie zawodników w momencie
zgłoszenia rezygnacji zawodnika z gry. Przedrostek „E” przed liczbą oznacza
rozstawienie zawodnika w eliminacjach turnieju OPEN A,



zawodnik rezygnujący jest usuwany z listy startowej, a zawodnicy
rozstawieni poniżej niego są przesuwani o jedną pozycję do góry.
rozstawienie wycofującego
się

wycofanie po losowaniu turnieju
głównego, ale do 24h przed
rozpoczęciem turnieju*

wycofanie później niż 24h
przed rozpoczęciem turnieju

{1/2}
{3} -> wycofujący się

Rezerwowy1 -> wycofujący
się****

{5} -> {3}
{9} -> {5}
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wycofanie później niż na
godzinę przed rozpoczęciem
turnieju
żadnych zmian w drabince,
przeciwnik gracza
wycofującego się otrzymuje
walkowera

{17} -> {9}
{E1} -> {17}**
{33} -> {17}***
Rezerwowy1 -> {33}***
{5} -> wycofujący się
{9} -> {5}
{17} -> {9}

{3/4}

{E1} -> {17}**
{33} -> {17}***
Rezerwowy1 -> {33}***
{9} -> wycofujący się
{17} -> {9}

{5/8}

{E1} -> {17}**
{33} -> {17}***
Rezerwowy1 -> {33}***
{17} -> wycofujący się
{E1} -> {17}**

{9/16}

{33} -> {17}***
Rezerwowy1 -> {33}***

{17/24}**

{E1} -> wycofujący się
{33} -> wycofujący się

{17/32}***

Rezerwowy1 -> {33}

{33/64}***

Rezerwowy1 -> wycofujący się

* - w przypadku turnieju rangi A kat. OPEN, jest to 24h przed rozpoczęciem eliminacji,
** - dotyczy turnieju rangi A kat. OPEN,
*** - nie dotyczy turnieju rangi A kat. OPEN,
**** - w przypadku turnieju rangi A kat. OPEN w turnieju głównym stosuje się zasadę lucky loosera, tj.
zawodnik będący aktualnym lucky looserem z turnieju eliminacyjnego zajmuje miejsce zawodnika, który
zrezygnował z udziału w turnieju głównym.


każdorazowo w przypadku rezygnacji zawodnika z gry w eliminacjach turnieju
OPEN A po losowaniu lub przesunięciu zawodnika z eliminacji do turnieju głównego:



przeprowadzane jest zastępowanie zawodników w drabince eliminacji
według poniższej tabeli. Liczby użyte w tabeli oznaczają rozstawienie zawodników
w eliminacjach w momencie zgłoszenia rezygnacji zawodnika z gry,



Zawodnik rezygnujący z gry w eliminacjach jest usuwany z listy startowej, a
zawodnicy rozstawieni poniżej niego są przesuwani o jedną pozycję do góry.
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rozstawienie wycofującego się
lub przesuniętego

wycofanie po losowaniu
turnieju głównego, ale do 24h
przed rozpoczęciem turnieju*
{3} -> wycofujący się lub
{3} -> przesunięty do turnieju
głównego

{1/2}

wycofanie później niż 24h
przed rozpoczęciem turnieju
Rezerwowy1 -> wycofujący
się

wycofanie później niż na
godzinę przed rozpoczęciem
turnieju
żadnych zmian w drabince,
przeciwnik gracza
wycofującego się otrzymuje
walkowera

{5} -> {3}
{9} -> {5}
{17} -> {9}
Rezerwowy1 -> {17}
{5} -> wycofujący się

{3/4}

{9} -> {5}
{17} -> {9}
Rezerwowy1 -> {17}
{9} -> wycofujący się

{5/8}

{17} -> {9}
Rezerwowy1 -> {17}

{9/16}
{17/32}

{17} -> wycofujący się
Rezerwowy1 -> {17}
Rezerwowy1 -> wycofujący
się

* - w przypadku turnieju rangi A kat. OPEN, jest to 24h przed rozpoczęciem eliminacji.

§15 Zasady rozgrywek systemem grupowym
1. Zasady opisują sytuację, w której Organizator, ze względu na niewielką liczbę uczestników danej
kategorii turnieju, zmienia formułę rozgrywek na rozgrywki systemem grupowym.
2. Dozwolone są wszelkie systemy rozgrywek grupowych zgodne z regulaminem ESF, które
zapewniają każdemu uczestnikowi turnieju przynajmniej 3 mecze.
3. Typ rozgrywek grupowych zależny jest od liczby zawodników:

a. dla liczby zawodników/czek 8-11 – rozgrywki w dwóch grupach,
b. dla liczby zawodników/czek 7 – rozgrywki w jednej lub dwóch grupach (decyduje
organizator),

c. dla liczby zawodników/czek 4-6 – rozgrywki w jednej grupie.
4. O kolejności zajętego miejsca w grupie decyduje kolejno:
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a. Liczba wygranych meczów,
b. Bilans gemów (różnica wygranych i przegranych gemów),
c. Liczba wygranych gemów,
d. Zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku,
e. Bilans małych punktów (różnica wygranych i przegranych małych punktów),
f. Liczba wygranych małych punktów.
5. Mecze grupowe oddane walkowerem będą zaliczane do klasyfikacji końcowej w grupie tak jakby
zakończyły się przegraną "do 0" przez zawodnika oddającego walkower (np. w meczu
rozgrywanym do 3 wygranych setów (best-of-5) do 11 punktów odpowiedni wynik to będzie '110 11-0 11-0').
6. W przypadku wycofań po losowaniu dla rozgrywek w dwóch grupach, mają zastosowanie
przesunięcia między grupami rozstawieniowymi zgodnie z § 12 pkt 8.
7. W przypadku wycofań po losowaniu, skutkujących spadkiem liczby zawodników/czek do:

a. 7 - Organizator może zmienić system rozgrywania rozgrywek z dwóch grup na jedna
grupę

b. 6 lub mniej – Organizator musi zmienić system rozgrywania z dwóch grup na jedna grupę
.
Zmiana taka może/musi być dokonana do momentu rozpoczęcia turnieju zgodnie z pierwotnym
harmonogramem.

§16 Podnoszenie rangi turnieju
1. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek
przez nadanie wyższego współczynnika. Możliwość taka dotyczy turniejów rangi B i C kat.
OPEN lub DAMSKIEJ.
2. Turniej z podniesioną rangą staje się – dla zgłoszonego turnieju odpowiednio rangi B lub C,
turniejem rangi B+ lub C+.
3. Podniesienie współczynnika powinno być zgłoszone przez organizatora turnieju w momencie
zgłaszania turnieju, ale dopuszcza się możliwość podniesienia współczynnika również później
(lub jego anulację), nie później jednak niż 10 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi B i nie
później niż 5 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi C.
4. Podniesienie poziomu turnieju rangi B kwalifikuje go do poziomu o jeden stopień wyższej niż
wynika to z wyliczonego współczynnika (dla przykładu: jeśli wyliczony współczynnik
odbywającego się turnieju rangi B kwalifikuje go jako B2, do rankingu liczony jest jako B1). Dla
turnieju rangi C będzie to zmiana poziomu na C0.
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5. Organizator turnieju zgłaszając podwyższenie poziomu turnieju zobowiązuje się do wniesienia
dodatkowej opłaty z tego tytułu, która została określona w Załączniku nr 6 niniejszego
regulaminu.

§17 Dokumentacja turnieju, protesty
1. Zapis każdego meczu turnieju powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu protokołu
meczu, którego wzór jest zawarty w Załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
2. Dyrektor turnieju zobowiązany jest do przesłania do Biura PZSQ protokołu turnieju najpóźniej do
najbliższego poniedziałku (następującego przynajmniej jeden dzień po ostatnim dniu turnieju) do
godz. 12.00. Protokół powinien być wysłany pocztą elektroniczną na adres:
biuro@polskisquash.pl. Protokół turnieju musi być zgodny ze wzorcem zawartym w Załączniku
nr 7 niniejszego regulaminu. Protokół wymaga potwierdzenia odbioru ze strony PZSQ dla swej
ważności. Nie przesłanie dokumentu w terminie lub niewłaściwe jego wypełnienie (np. brak
numerów licencji, brak wszystkich kategorii itp.) może skutkować nie zakwalifikowaniem
turnieju do rankingu PZSQ przy czym opłata turniejowa nie będzie zwracana organizatorowi
turnieju.
3. Protesty dotyczące nieprawidłowości w zgłaszaniu turniejów, tworzeniu listy startowej,
procedurach stosowanych przed turniejem, przebiegu turnieju powinny być wnoszone do Biura
PZSQ zgodnie z obowiązującą procedurą składania protestów będącą Załącznikiem nr 3 do
niniejszych reguł.

§18 Zasady punktacji rankingu PZSQ
1. Ranking PZSQ będzie tworzony niezależnie dla każdej kategorii turnieju.
2. Punkty rankingowe zdobyte w turnieju przez zawodnika zależą od rangi turnieju (w tym
posiadania/nie posiadania współczynnika podniesienia poziomu rangi) oraz miejsca zajętego
przez zawodnika w kategorii turnieju, w której brał udział.
3. Wyliczenie poziomu turnieju rangi B uwzględnia:



ilość zawodników biorących udział w turnieju danej kategorii,



rozstawienie najlepszych 8 zawodników turnieju tej kategorii OPEN, lub 4
zawodników turnieju damskiego/juniorskiego,
a algorytm wyliczania poziomu określają punkty 8 i 9 niniejszego paragrafu.
Zawodnicy rozstawieni decyzją Komisji Technicznej lub rozstawieni z powodu posiadania
rankingu PSA powyżej 200 (OPEN) lub PSA powyżej 150 (DAMSKI) lub ESF powyżej 50
(juniorskie) do wyliczenia poziomu turnieju, w sytuacji uwzględnienia ich przez algorytm
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obliczający poziom turnieju, mają przyznawaną wartość rankingową zawodnika biorącego udział
w tym turnieju, najwyżej sklasyfikowanego w kolejnej grupie rozstawieniowej.
Zawodnicy nie mający aktualnego rankingu PZSQ, w sytuacji uwzględnienia ich przez algorytm
obliczający poziom turnieju, do wyliczenia poziomu turnieju mają przyznawaną wartość
ostatniego zawodnika z rankingu PZSQ danej kategorii.
4. Pozycja w rankingu zależy od sumy punktów z 8 najlepszych turniejów rozegranych przez
zawodnika w ciągu 12 miesięcy od dnia przeliczenia rankingu powiększonej o punkty otrzymane
z tytułu występów w Polskiej Lidze Squasha (PLS). Sposób obliczania sumy punktów za
występy w PLS zostanie określony w Regulaminie Rozgrywek Drużynowych (RRD) na ten
sezon.
5. Pozycja zawodnika w rankingu wyznaczana jest przez wartość punktową tego zawodnika
(zgodnie z tabelą punktową będącą Załącznikiem 9/9a niniejszego regulaminu), na którą składa
się:

1. 8 najlepszych jego rezultatów rozegranych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w danej
kategorii (w przypadku juniorek może być wliczany jedynie jeden rezultat (najlepszy)
uzyskany z IMP),

2. punkty dodatkowe uzyskane w Polskiej Lidze Squasha – szerzej w Regulaminie Rozgrywek
Drużynowych.
6. Jeśli zawodnicy mają równą ilość punktów w rankingu, zostają sklasyfikowani na tej samej
pozycji, a do ewentualnego rozstawienia w tym samym turnieju brane są ich miejsca w we
wcześniejszym rankingu.
7. Ranking PZSQ przeliczany jest na początku tygodnia (poniedziałek – środa) na podstawie
uzyskanych terminowo i poprawnie wypełnionych protokołów turniejowych z poprzedniego
tygodnia. Publikacja rankingu następuje najpóźniej w każdą środę do godziny 10:00.
8. Wzór na wyliczanie współczynnika poziomu turnieju rangi B dla kategorii OPEN:
W=30×√(Lg-2) ⁄średnia8
gdzie: W - współczynnik turnieju,
Lg - liczba graczy turnieju (łącznie z eliminacjami),
Średnia8 – średnia pozycja w rankingu PZSQ 8-miu najwyżej sklasyfikowanych w
tymże rankingu zawodników spośród wszystkich grających w turnieju.
W zależności od wartości współczynnika W, turniej przypisywany jest do odpowiedniej
klasy:
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli

W<1,3
1,3≤W<2,5
2,5≤W<3,6

poziom turnieju 5
poziom turnieju 4
poziom turnieju 3
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Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli

3,6≤W<5
5≤W

poziom turnieju 2
poziom turnieju 1

9. Wzór na wyliczanie współczynnika poziomu turnieju rangi B dla kategorii DAMSKIEJ i
juniorskich:
W=30×√(Lg-2) ⁄średnia4
gdzie: W - współczynnik turnieju,
Lg - liczba graczy turnieju (łącznie z eliminacjami),
Średnia4 – średnia pozycja w rankingu PZSQ 4 najwyżej sklasyfikowanych w tymże
rankingu zawodników spośród wszystkich grających w turnieju. W łączonych
turniejach juniorskich pod uwagę brany jest ranking najwyższej kategorii wiekowej.
W zależności od wartości współczynnika W, turniej przypisywany jest do odpowiedniej
klasy:
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli
Dla turniejów rangi B jeśli

W<2
2≤W<3
3≤W<4
4≤W<6
6≤W

poziom turnieju 5
poziom turnieju 4
poziom turnieju 3
poziom turnieju 2
poziom turnieju 1

10. W przypadku przeprowadzenia turnieju juniorskiego z łączonymi grupami wiekowymi (sposób
łączenia opisuje §12 pkt 2), punkty zdobyte przez każdego zawodnika tego turnieju zaliczane są
do rankingu najstarszej grupy wiekowej biorącej w nim udział.
11. W momencie przejścia juniora do starszej grupy wiekowej, posiadana przez niego wartość
punktowa wyznaczająca jego pozycję w rankingu jest dzielona na 2, po czym zostaje ponownie
podzielona i zapisana jako 8 równych części odpowiadających 8-miu pojedynczym wynikom
turniejowym w starszej kategorii. Na wartość punktową juniora w nowej (starszej) kategorii
wiekowej składają się wyniki z turniejów w tej kategorii uzyskane przez juniora w ciągu ostatnich
12 miesięcy oraz wyniki punktowe z przeniesienia punktów z kategorii poprzedniej (młodszej).
Procedura przejścia wykonywana jest raz w tygodniu w poniedziałek.

§18 Przynależność PZSQ do innych organizacji

1. Polski Związek Squasha przynależy do organizacji międzynarodowych:
a. Światowej Federacji Squasha (WSF – World Squash Federation),
b. Europejskiej Federacji Squasha (ESF – European Squash Federation).
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2. Zakłada się stosowanie zasad tychże federacji w sytuacjach nie opisanych w niniejszym
dokumencie. Uwzględnia to również kwestię zakazanego dopingu, tj. m.in. brak możliwości
startu w turniejach pod patronatem PZSQ osób wykluczonych przez w/w organizacje.

§19 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza wersja regulaminu rozgrywek indywidualnych pod patronatem PZSQ wchodzi w życie
z dniem jej uchwalenia przez Zarząd PZSQ. Zarząd PZSQ zastrzega sobie możliwość zmiany
regulaminu w trakcie sezonu jeśli wystąpi uzasadniona konieczność.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności nieopisanych w niniejszymi regulaminie, wątpliwości co
do interpretacji opisanych zasad bądź w innych wyjątkowych okolicznościach, Zarząd PZSQ ma
prawo podjąć ostateczną decyzję w w/w sprawach, po wcześniejszej konsultacji z Komisją
Techniczną.

§20 Lista załączników do regulaminu
1. Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie licencji zawodniczej PZSQ.
2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie turnieju.
3. Załącznik 2a – Zgłoszenie turnieju - zmiany.
4. Załącznik nr 3 – Procedura rozpatrywania protestów.
5. Załącznik nr 3a – Formularz zgłaszania protestu.
6. Załącznik nr 4 – Zasady rozstawienia zawodników w turnieju.
7. Załącznik nr 5 – Protokół meczu.
8. Załącznik nr 6 – Regulamin opłat rozgrywek indywidualnych.
9. Załącznik nr 7 – Protokół turnieju.
10. Załącznik 7a – Formularz rezygnacji z gry.
11. Załącznik 7b – Protokół zamknięcia list startowych.
12. Załącznik nr 8 – Obliczanie klasy turnieju oraz punktów w turniejach indywidualnych.
13. Załącznik nr 9 – Tabele punktowe turniejów indywidualnych OPEN.
14. Załącznik nr 9a – Tabele punktowe turniejów indywidualnych damskich i juniorów.
15. Załącznik nr 10 – Rozgrywki w grupach round robin.
16. Załącznik nr 11 – Standard kortu WSF.
Strona 30 z 31

17. Załącznik nr 12 – Regulamin rozegrania Indywidualnych Mistrzostw Polski.
18. Załącznik nr 13 – Regulamin rozegrania turnieju selekcyjnego do kadry seniorskiej na

ETC
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