Załącznik nr 3a do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod
patronatem Polskiego Związku Squasha w sezonie 2019/2020

Zgłoszenie Protestu
Imię i nazwisko zgłaszającego


Numer telefonu



E-mail



Adres do korespondencji

Marcin Sikorski
789-451-330
marcinsikorskii@wp.pl

Data rozegrania turnieju*

06.03.2020

Obiekt sportowy (nazwa, miasto)*

Stacja Squash, Poznań

Kategoria turnieju*

Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów

Imiona i nazwiska zawodników
których dotyczy zgłoszenie **
Punkt zasad, który został naruszony

Mikołaj Korsak

Bezpodstawne przydzielenie rozstawienia dla gracza Mikołaj Korsak
Regulamin przewiduje przydzielenie Dzikiej Karty zawodnikowi, którego umiejętności są na znacznie wyższym
poziomie niż pozostałych zawodników.
Nie ma żadnych argumentów lub faktów aby traktowaćw ten sposób zawodnika Mikołaj Korsak.
Nie jest zawodnikiem który bierze czynny udział w rozgrywkach. Brak znaczących pozycji w rankingach
PZSQ oraz ESF, nie można więc stwierdzićjaka jest obecnie jego dyspozycja. Wygląda na to że dostał
rozstawienie za brak jeżdżenia po turniejach. Jest to demotywujące dla wszystkich zawodników którzy przez
cały sezon grają po to aby utrzymaćjak najlepszą pozycję w rankingu.
Jeżeli rzeczywiście na chwilę obecna jego siła jest sporo większa to może to udowodnićwygrywając tytuł
ze słabszego rozstawienia.
Wnoszę o powtórzenie losowania i odebranie rozstawienia temu zawodnikowi.

Zwięzły opis zdarzenia

Imiona i nazwiska świadków
zdarzenia

Marcin Sikorski

* jeśli protest dotyczy turnieju
** jeśli protest dotyczy konkretnego meczu turnieju
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym dokumencie przez Polski Związek
Squasha z siedzibą przy ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa, w celu prowadzenia działań statutowych PZSQ.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883) Polski
Związek Squasha informuje o dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do przetwarzanych
danych oraz prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez podmioty, z którymi Polski Związek Squasha zawrze umowy
partnerskie (w zakresie niezbędnym do wykonania tychże umów) oraz inne podmioty przetwarzające dane
w związku z wykonaniem umowy zawartej z Partnerami Polskiego Związku Squasha.

Podpis zgłaszającego

Miejscowość, Data
Gdańsk, 28.02.2020
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