
Regulamin Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PZSQ
Polska Liga Squasha (PLS)

Art. 1 Definicje

Drużyna – grupa Graczy zgłoszona do rozgrywek drużynowych pod patronatem
PZSQ w danym Sezonie, przyporządkowana do obiektu sportowego,
identyfikowana jednoznacznie przez nazwę drużyny oraz licencję uprawniającą do
uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych pod patronatem PZSQ. Wyróżniamy
następujące rodzaje drużyn:

1. drużynę męską składającą się z Zawodników,

2. drużynę damską składającą się z Zawodniczek,

3. drużynę juniorską składającą się z Juniorów (chłopców – drużyna juniorska
chłopięca; dziewcząt – drużyna juniorska dziewczęca; w przypadku nie
uruchomienia rozgrywek dziewczęcych dopuszcza się udział dziewczyn
w rozgrywkach chłopięcych, które stają się rozgrywkami OPEN).

Dyrektor sesji – organizator sesji meczów drużynowych lub osoba wyznaczona
przez organizatora sesji meczów drużynowych, odpowiedzialna personalnie za
prawidłowe przeprowadzenie sesji meczów drużynowych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

Gracz – zawodnik, zawodniczka lub junior.

Junior – osoba w wieku poniżej 19 lat grająca w Drużynie juniorskiej, męskiej lub
damskiej biorącej udział w Rozgrywkach PLS mająca polskie obywatelstwo.

Kalendarz rozgrywek – zbiór informacji o turniejach opublikowany na stronie www
PZSQ. Kalendarz rozgrywek określa daty rozgrywania turniejów, ich rodzaje i
kategorie, miasto, obiekt sportowy. Zawiera ponadto informacje o innych ważnych
zawodach takich jak: DMP, EICC, ETC.

Kapitan drużyny – Zawodnik Drużyny reprezentujący Drużynę we wszystkich
sprawach związanych z jej udziałem w rozgrywkach Polskiej Ligi Squasha. W
przypadku nieobecności Kapitana drużyny podczas rozgrywania kolejki jego rolę
pełni najwyżej rozstawiony i nie będący Obcokrajowcem zawodnik danej drużyny

Klub sportowy – osoba prawna w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy
o sporcie prowadząca działalność sportową w zakresie gry w squasha.

Kolejka rozgrywek drużynowych (Kolejka) – sesje meczów drużynowych
rozgrywane w danej Dywizji w jednym terminie określonym w kalendarzu
rozgrywek.
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Komisja Techniczna (KT) – ciało PZSQ odpowiedzialne za przygotowanie zasad
Rozgrywek, analizujące i akceptujące zgłoszenia drużyn oraz nadzorujące przebieg
rozgrywek.

Licencja - dokument wewnętrzny PZSQ zezwalający na udział danej Drużyny
w rozgrywkach Polskiej Ligi Squasha w danej Dywizji danego Regionu.

Mecz drużynowy – zorganizowane zawody sportowe w których dwie Drużyny
rywalizują o zwycięstwo rozgrywając w ramach tego meczu mecze indywidualne.

Mecz indywidualny – pojedynek dwóch graczy z przeciwnych drużyn rozgrywany
w ramach meczu drużynowego.

Nazwa drużyny – ciąg liter i cyfr zatwierdzony przez PZSQ, używany podczas
rozgrywek drużynowych do jednoznacznego (w danym Sezonie) identyfikowania
Drużyny biorącej w nich udział. Nazwa drużyny jest ustalona w momencie wysłania
zgłoszenia. Nazwa może zostać (na wniosek kapitana drużyny) zmieniona w trakcie
trwania sezonu. Zmiana nazwy wymaga zgody Komisji Technicznej.

Obcokrajowiec – Zawodnik/Zawodniczka nie posiadający/a obywatelstwa
polskiego.

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 12 (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.

Organizator sesji meczów drużynowych (Organizator sesji) - osoba fizyczna lub
prawna zgłaszająca sesję meczów drużynowych i odpowiedzialna za jego
prawidłowe przeprowadzenie.

Protokół meczu drużynowego - dokument potwierdzający rozegranie meczu
drużynowego przesyłany do PZSQ przez organizatora sesji meczów drużynowych.

Region – obszar administracyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Dywizja – zestaw drużyn danego regionu rozgrywających w danym sezonie mecze
drużynowe.

Regulamin sesji meczów drużynowych - opublikowany na stronie internetowej
organizatora sesji meczów drużynowych zestaw informacji oraz zasad
przeprowadzenia danej sesji meczów drużynowych.

Sesja meczów drużynowych (Sesja) – mecze drużynowe rozgrywane w danym
obiekcie sportowym w ramach danej kolejki rozgrywek drużynowych danej
Dywizji.

Sezon – okres czasu od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
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Sędzia główny sesji – Osoba odpowiedzialna za przebieg Sesji zgodnie z
przepisami gry w squasha oraz za organizację pracy sędziów. Sędzia główny
powinien posiadać certyfikat sędziowski PZSQ. W uzasadnionych przypadkach
Organizator Sesji ma prawo wystąpić do Kolegium Sędziów z wnioskiem o
mianowanie Sędzią głównym osoby bez wymaganego certyfikatu. Wniosek
powinien zostać zgłoszony mailem na adres biuro@polskisquash.pl najpóźniej 14
dni przed terminem sesji pod rygorem nierozpatrzenia.

Zawodniczka - osoba grająca w Drużynie damskiej biorącej udział w Rozgrywkach
PLS.

Zawodnik – osoba grająca w Drużynie męskiej biorącej udział w Rozgrywkach PLS.

Art. 2 Cele organizacji rozgrywek drużynowych

1. Popularyzacja squasha jako dyscypliny sportowej w Polsce.

2. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski mężczyzn, Drużynowego Mistrza Polski
kobiet oraz Drużynowego Mistrza Polski juniorów.

Art. 3 Opis rozgrywek drużynowych

1. Rozgrywki drużynowe składają się z fazy wstępnej (rozgrywki powszechne) oraz
finału – Drużynowych Mistrzostw Polski (rozgrywki kwalifikowane - zgodnie z
ustawą o sporcie kwalifikowanym) i rozgrywek o Puchar PZSQ (rozgrywki
powszechne).

(UWAGA: wyłącznie kluby sportowe posiadające licencję klubową, będące
członkiem PZSQ będą mogły brać udział w rozgrywkach o tytuł Drużynowego
Mistrza Polski).

2. Faza wstępna odbywa się w Regionach poprzez rozegranie serii kolejek
rozgrywek drużynowych. Listę Regionów oraz ich granice określa w danym
Sezonie PZSQ. Aktualna lista znajduje się w Załączniku 1. Przyporządkowanie
Drużyny do Regionu odbywa się na podstawie adresu siedziby Klubu
sportowego (w przypadku Drużyn posiadających licencję klubową) lub adresu
obiektu sportowego do którego jest przyporządkowana Drużyna (w przypadku
Drużyn posiadających licencję zwyczajną).

3. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach w danym Regionie są podzielone na
Dywizje. Dywizje są numerowane niezależnie w każdym Regionie.
Najmocniejsza Dywizja w każdym Regionie ma numer 1. Kolejne Dywizje
numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi. Liczba Dywizji w każdym
Regionie jest nieograniczona. Rozgrywki najsilniejszej Dywizji są jednocześnie
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eliminacjami do finału Drużynowych Mistrzostw Polski. Rozgrywki Dywizji
trzeciej są jednocześnie eliminacjami do  rozgrywek o Puchar PZSQ.

4. W fazie wstępnej danego Sezonu, w każdej Dywizji, Drużyny rozgrywają ze sobą
mecz i rewanż w systemie każda z każdą. Pozostałe zasady rozgrywania fazy
wstępnej znajdują się w Załączniku 1.

5. Rozgrywki PLS odbywają się w terminach wyznaczonych przez PZSQ,
zapisanych w kalendarzu rozgrywek PZSQ.

Art. 4 Skład drużyn i opłaty

1. W rozgrywkach drużynowych mogą brać udział wyłącznie osoby które
posiadają ważną licencję zawodniczą PZSQ.

2. Drużyna męska składa się z co najmniej 6 Zawodników. Jeden z Zawodników
musi pełnić funkcję kapitana drużyny. Spośród członków Drużyny wyznacza się
czterech Zawodników podstawowych.

3. Drużyna damska składa się z co najmniej 4 Zawodniczek. Jedna z
Zawodniczek musi pełnić funkcję kapitana drużyny. Spośród członków drużyny
wyznacza się trzy Zawodniczki podstawowe.

4. Drużyna juniorska składa się przynajmniej z 5 Juniorów - po jednym w każdej
kategorii wiekowej (U11, U13, U15, U17 i U19). Jeden z Juniorów pełni funkcję
kapitana drużyny.

1. Juniorzy mogą występować w danej kategorii wiekowej pod warunkiem,
że w dniu rozgrywania danej Kolejki spełniają wymogi przynależności
wiekowej do danej kategorii.

2. Dopuszcza się możliwość gry Juniorów w wyższych (niż ich
przynależność wynikająca z wieku) kategoriach juniorskich.

5. Jeden Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę męską. Jedna
Zawodniczka może reprezentować tylko jedną drużynę damską. Jeden Junior
może reprezentować tylko jedną drużynę juniorską, przy czym może również
reprezentować jedną drużynę męską (jako Zawodnik) lub jedną drużynę
damską (jako Zawodniczka).

Juniorka może zostać zgłoszona do drużyny juniorskiej dziewczęcej oraz do
drużyny chłopięcej. W przypadku nie uruchomienia rozgrywek dla dziewcząt
(mała liczba zgłoszeń) zgłoszenie juniorki zostanie uwzględnione w drużynie
juniorskiej chłopięcej, która stanie się drużyną juniorską OPEN (w przypadku
uruchomienia rozgrywek dziewczęcych, zostanie ona wykreślona z drużyny
chłopięcej).
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6. W Sezonie może być zgłoszona dowolna liczba Drużyn przyporządkowanych do
jednego klubu sportowego. W Sezonie może być zgłoszona dowolna ilość
Drużyn przyporządkowanych do jednego obiektu sportowego. W takich
przypadkach każda Drużyna powinna być zgłoszona osobno.

W drużynie męskiej lub damskiej dopuszcza się zgłoszenie dowolnej liczby
obcokrajowców. W danym meczu drużynowym w składzie jednej Drużyny
może uczestniczyć wyłącznie jeden z obcokrajowców.

Art. 5 Procedura zgłaszania drużyn

1. Drużyna jest zgłaszana do rozgrywek drużynowych PLS w danym Sezonie.
Zgłoszenie drużyny musi być poprzedzone nadaniem lub odnowieniem licencji
zwyczajnej lub nadaniem licencji klubowej. Zgłoszenie Drużyny następuje
poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wzór formularza
znajduje się w Załączniku nr 2) na adres biuro@polskisquash.pl. Datę do której
są przyjmowane zgłoszenia drużyn wyznacza Zarząd PZSQ i publikuje
w odpowiednim komunikacie. Zgłoszenia przysłane po tej dacie nie będą
rozpatrywane.

a. We współzawodnictwie Polskiej Ligi Squasha w dywizjach 1 lub 2 mogą
wziąć udział tylko drużyny posiadające licencję klubową PZSQ.

2. Zgłoszenie drużyny męskiej lub damskiej powinno zawierać listę
zawodników/czek przyporządkowanych do tej Drużyny. Kolejność
zawodników/czek na liście powinna odpowiadać poziomowi ich gry. Do jej
ustalenia należy się posłużyć w pierwszej kolejności rankingiem PSA i PZSQ na
dzień zamykania zgłoszeń Drużyn (ranking PSA ma wyższość nad rankingiem
PZSQ pod warunkiem że zawodnicy/czki są notowani/e na miejscach 1-200 PSA
mężczyźni i 1-150 kobiety). Zawodnicy/czki bez rankingu PSA/PZSQ umieszczani
mogą być na liście na dalszych pozycjach, a do ustalenia ich kolejności należy
posłużyć się: rankingiem klubowym, wynikami w rozgrywkach ligowych klubu
oraz wynikami w rozgrywkach turniejowych. W przypadku gdy w Drużynie jest
zgłoszony zawodnik/czka, którego ranking nie odpowiada realnej sile gry (lub
zawodnik/czka nie posiada rankingu PSA/PZSQ), uzasadnienie proponowanej
kolejności musi być dołączone do zgłoszenia.

a. zgłoszenie drużyny juniorskiej powinno zawierać listę przynajmniej 5-ciu
Juniorów.

3. KT rozpatruje zgłoszenie i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu, bądź nie,
danej Drużyny jako kandydata do rozgrywek, zgodnie z zaproponowaną
kolejnością Graczy na zgłoszeniu.
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4. Zgłoszenia drużyn juniorskich dziewczęcych zostaną rozpatrzone w przypadku
zgłoszenia się co najmniej 4 drużyn z całego kraju. Zgłoszenia dziewczyn
w drużynach chłopięcych nie będą brane wtedy pod uwagę.

W przypadku braku zgłoszenia przynajmniej 4 drużyn juniorskich
dziewczęcych, uwzględnione zostaną zgłoszenia dziewczyn w drużynach
juniorskich chłopięcych, przy czym rozgrywki te zmienią swoją kategorię na
rozgrywki juniorskie OPEN.

5. W przypadku zakwalifikowania Drużyny jako kandydata do rozgrywek
informacja o tym fakcie jest przesyłana przez Biuro PZSQ na wskazany
w zgłoszeniu Drużyny adres e-mail. W przypadku niezakwalifikowania Drużyny
jako kandydata do rozgrywek informacja o tym fakcie jest przesyłana na
wskazany w zgłoszeniu korespondencyjny adres e-mail Drużyny wraz
z uzasadnieniem. Drużyna ma siedem dni, licząc od daty końca przyjmowania
zgłoszeń, na usunięcie przyczyn odrzucenia zgłoszenia i ponowne jego
przesłanie.

6. Drużyna jest kwalifikowana ostatecznie do rozgrywek po wpłaceniu na konto
PZSQ opłaty za udział w rozgrywkach drużynowych. Termin przyjmowania
wpłat wyznacza i publikuje PZSQ, jednak nie powinno być to krócej niż 7 dni od
daty publikacji ostatecznych składów drużyn.

7. Wszyscy kapitanowie drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek PLS zobowiązani
są do pisemnego potwierdzenia na formularzu zgłoszeniowym faktu
zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania wszystkich
jego zapisów przez wszystkich Zawodników reprezentowanych przez nich
Drużyn.

Art. 6 Zasady rozgrywania rozgrywek drużynowych

1. Rozgrywki Polskiej Ligi Squasha odbywają się pod patronatem PZSQ. PZSQ ma
prawo wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. z Partnerem
Strategicznym Związku) oraz określić zasady ekspozycji logotypu Partnera
i PZSQ na materiałach promocyjnych PLS.

2. W Sezonie zostaną rozegrane kolejki rozgrywek drużynowych w ilości
i terminach wyznaczonych przez PZSQ i opublikowanych w kalendarzu
rozgrywek PZSQ. Kapitanowie drużyn wszystkich Drużyn uczestniczących
w danej Sesji mogą wystąpić do KT z wspólnym (wymagana zgoda wszystkich
kapitanów drużyn biorących udział w Sesji) wnioskiem o zmianę terminu
rozegrania Sesji. Wniosek taki powinien być przesłany na adres
biuro@polskisquash.pl najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem
rozegrania Sesji.
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3. KT biorąc pod uwagę wielkości obiektów sportowych oraz ich lokalizacje,
wybierze te, w których rozgrywane będą poszczególne sesje meczów
drużynowych każdej kolejki w poszczególnych Dywizjach w poszczególnych
Regionach. KT wskaże również organizatorów sesji tych kolejek. Koszty
związane z wynajęciem kortów powinny być ustalone i potwierdzone pomiędzy
kapitanami drużyn, zaraz po opublikowaniu informacji o organizatorach
poszczególnych sesji.

a. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy OPEN w klubie
mieszczącym się w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców wynosi 80 pln,

b. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy OPEN w klubie
mieszczącym się w mieście poniżej 500 tys. mieszkańców wynosi 60 pln,

c. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy Damski
w klubie mieszczącym się w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców
wynosi 60 pln,

d. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy Damski
w klubie mieszczącym się w mieście poniżej 500 tys. mieszkańców
wynosi 45 pln,

e. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy Juniorski
w klubie mieszczącym się w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców
wynosi 100 pln,

f. Maksymalny koszt wynajęcia kortów na mecz drużynowy Juniorski
w klubie mieszczącym się w mieście poniżej 500 tys. mieszkańców
wynosi 75 pln,

Dodatkowe usługi związane z organizacją kolejki (np. catering) są opcjonalne
i nie mogą być dodawane do kosztów rozegrania kolejki.

4. Każdy mecz drużynowy składa się:
1. w przypadku rozgrywek męskich – z serii 4 meczów indywidualnych,
2. w przypadku rozgrywek damskich – z serii 3 meczów indywidualnych,
3. w przypadku rozgrywek juniorskich (zarówno chłopięcych jak

i dziewczęcych) – z serii 5 meczów indywidualnych, po jednym w każdej
kategorii wiekowej: U11, U13, U15, U17, U19,

4. Minimalny skład drużyny męskiej biorącej udział w meczu drużynowym
to 3 zawodników. Niespełnienie tego warunku przez drużynę skutkuje
walkowerem dla drużyny przeciwnej. Niespełnienie tego warunku przez
obie drużyny skutkuje obustronnym walkowerem,

5. Minimalny skład drużyny żeńskiej biorącej udział w meczu drużynowym
to 2 zawodniczki. Niespełnienie tego warunku przez drużynę skutkuje
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walkowerem dla drużyny przeciwnej. Niespełnienie tego warunku przez
obie drużyny skutkuje obustronnym walkowerem.

6. Minimalny skład drużyny juniorskiej biorącej udział w meczu
drużynowym to 3 zawodników/zawodniczki. Niespełnienie tego warunku
przez drużynę skutkuje walkowerem dla drużyny przeciwnej.
Niespełnienie tego warunku przez obie drużyny skutkuje obustronnym
walkowerem.

5. Organizator sesji najpóźniej 7 dni przed rozegraniem Sesji ma obowiązek
utworzyć stronę internetową Sesji i opublikować informacje na temat Sesji
zawierające co najmniej: nazwę Obiektu sportowego (klubu) w którym
rozgrywana jest Sesja, adres Obiektu sportowego (miasto, ulica, nr domu,
wskazówki ułatwiające dojazd (mapka)), listę Drużyn biorących udział w Sesji,
wstępny harmonogram rozgrywania Sesji określający godziny rozpoczęcia
meczów drużynowych, kolejność rakiet obowiązującą podczas danej Sesji.
Strona internetowa Sesji nie może być stroną z autoryzowanym dostępem
(stroną wymagającą założenia konta i zalogowania się jak np. Facebook).

6. Losowanie kolejności rozgrywania meczów drużynowych oraz kolejności
pojedynków poszczególnych „rakiet” (a w przypadku drużyn juniorskich –
pojedynków poszczególnych kategorii juniorskich w obrębie meczu
drużynowego) danej Kolejki meczów drużynowych odbywać się będzie 3 dni
(środa) przed jej rozegraniem.

7. Organizator sesji zobowiązany jest do powołania sędziego głównego sesji.
Mecze indywidualne poszczególnych „rakiet” sędziowane są przez Graczy
Drużyny biorącej udział w Sesji, na tą chwilę niegrającej lub przez inne osoby
wskazane przez sędziego głównego sesji. Graczom nie wolno unikać
obowiązków sędziowskich pod rygorem czasowej dyskwalifikacji. W przypadku
planowanej czasowej nieobecności/niedostępności sędziego głównego sesji,
podczas jej trwania, jest on zobligowany do wyznaczenia swojego zastępcy
(osoby z certyfikatem sędziowskim) przejmującej tymczasowo wszelkie
obowiązki sędziego głównego sesji. Informacja o tym fakcie powinna zostać
opisana w protokole sesji.

8. Wszystkie mecze indywidualne punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do
11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych
setów (best of 5 games).

9. Mecz drużynowy kończy się dla Drużyny zwycięstwem jeśli Drużyna wygrała
więcej meczów indywidualnych. Mecz drużynowy (dotyczy drużyn męskich)
kończy się remisem jeśli Drużyna wygrała i przegrała taką samą ilość meczów
indywidualnych. O tym czy remis jest zwycięski decyduje kolejno:

a. większy stosunek gemów wygranych do przegranych, a jeśli te równe to,
b. większy stosunek punktów wygranych do przegranych, a jeśli te równe to,
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c. zwycięstwo w meczu indywidualnym pierwszych rakiet.

10. Drużyny otrzymują następującą ilość punktów za uzyskany rezultat Meczu
drużynowego:

a.a. u mężczyzn:
mecz wygrany 4:0 lub walkowerem 4,0 pkt
mecz wygrany 3:1 lub 3:0 3,0 pkt
mecz wygrany 2:1 2,5 pkt
remis wygrany 2,0 pkt
remis przegrany 1,5 pkt
mecz przegrany 1:2 1,0 pkt
mecz przegrany 1:3 0,5 pkt
mecz przegrany 0:4, 0:3 lub walkowerem 0,0 pkt

a.b. u kobiet:
mecz wygrany 3:0 lub walkowerem 3,0 pkt
mecz wygrany 2:0 2,5 pkt
mecz wygrany 2:1 2,0 pkt
remis wygrany 1,5 pkt
remis przegrany 1,0 pkt
mecz przegrany 1:2 0,5 pkt
mecz przegrany 0:2 0,0 pkt
mecz przegrany 0:3 lub walkowerem 0,0 pkt

11. W momencie rozpoczęcia meczu drużynowego męskiego lub damskiego obie
Drużyny powinny być obecne przynajmniej w takim składzie jaki wystawiły one
na ten mecz. W szczególnych wypadkach, kiedy brakuje któregoś
z wystawionych do meczu Graczy organizator sesji może rozpocząć mecze
indywidualne zgodnie z kolejnością ustaloną na daną Sesję. Jednak nie
stawienie się zawodnika/czki na jego/jej mecz indywidualny (ponad 15 minut
spóźnienia) skutkować będzie przegraniem całego meczu drużynowego przez
tą drużynę w stosunku „do zera” (wyjątkiem jest niepojawienie się Zawodnika
grającego w tym meczu drużynowym na „rakiecie” czwartej lub Zawodniczki
grającej na „rakiecie” trzeciej).

Niedopuszczalne jest wpisywanie w protokołach Zawodników, którzy nie są
obecni w klubie w trakcie rozgrywania danej kolejki PLS. Dotyczy to
szczególnie sytuacji, gdy jedna z drużyn oddaje mecz walkowerem (nie zjawia
się na danej kolejce), a w protokole po stronie drużyny wygrywającej
walkowerem wpisywane są nazwiska nieobecnych Zawodników. Za
weryfikację zgodności protokołu ze stanem faktycznym odpowiada Sędzia
główny składając podpis na Protokole meczu drużynowego.
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12. Zapis każdego meczu indywidualnego Sesji powinien być prowadzony przez
sędziego na formularzu protokołu meczu, którego wzór jest zawarty
w Załączniku nr 11 do niniejszego Regulaminu.

13. Organizator sesji zobowiązany jest do przesłania do PZSQ kompletu
protokołów meczów drużynowych najpóźniej do najbliższego dacie rozegrania
Sesji poniedziałku do godz. 12.00 na adres: biuro@polskisquash.pl. Protokół
meczu drużynowego musi być zgodny ze wzorcem zawartym w Załączniku nr 3
do niniejszego Regulaminu. Protokół meczu drużynowego musi być podpisany
przez dyrektora sesji, kapitanów drużyn oraz sędziego głównego sesji i
wymaga potwierdzenia odbioru ze strony PZSQ dla swej ważności.

14. Protesty dotyczące nieprawidłowości w procedurach przed Sesją, przebiegu
sesji powinny być wnoszone do biura PZSQ zgodnie z obowiązującą procedurą
składania protestów będącą Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Rozgrywek
Indywidualnych.

15. Aktualne tabele z wynikami fazy wstępnej będą publikowane najpóźniej w
środę po kolejce rozgrywek drużynowych do godziny 12:00. O miejscu Drużyny
w tabeli decydują kolejno:

1. Ilość zdobytych punktów,
2. Różnica wygranych i przegranych setów,
3. Większa liczba wygranych setów,
4. Różnica wygranych i przegranych małych punktów,
5. Większa liczba wygranych małych punktów,
6. Wygrana lub zwycięski remis w bezpośrednim meczu drużynowym.

16. Każdy Junior startujący w rozgrywkach drużynowych jest zobowiązany do
noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie
tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie,
a więc: ostrzeżenie, stroke, gem, mecz. Organizator sesji jest zobowiązany do
umieszczenia informacji o wymogu używania okularów ochronnych przez
Juniorów na stronie internetowej sesji, w biurze zawodów oraz w miarę
możliwości przy każdym korcie wraz z opisem konsekwencji naruszenia tego
wymogu. W przypadku niewywiązania się organizatora sesji z powyższego
obowiązku Zarząd PZSQ może go ukarać naganą z odpowiednią informacją na
stronie PZSQ lub zakazem organizowania rozgrywek pod patronatem PZSQ.

17. Wszystkie Sesje fazy wstępnej, finał DMP oraz rozgrywki o Puchar PZSQ
rozgrywane są Oficjalną Piłką PZSQ, która jest określana na dany sezon
w załączniku nr 6 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych.
W przypadku nie rozegrania turnieju piłkami tego producenta, PZSQ ma prawo
nałożyć sankcje na Organizatora Sesji przewidzianą w w/w załączniku.
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18. Nieprzestrzeganie przez Organizatora kolejki PLS przepisów dotyczących
przeprowadzenia lub dokumentacji kolejki może skutkować decyzją Komisji
Technicznej o:

a. ukaraniu Organizatora naganą z informacją na stronie polskisquash.pl,
b. nie zakwalifikowaniu wyników kolejki do rankingu PZSQ,
c. zakazie organizowania turniejów pod patronatem PZSQ lub kolejek PLS.

19. Nieprzestrzeganie przez zawodnika/zawodników drużyn uczestniczących
w kolejce PLS/finałach DMP przepisów dotyczących przeprowadzenia
kolejki/rozgrywania finału DMP lub naruszenia zasad fair play może skutkować
decyzją Komisji Technicznej o:

a. ukaraniu kapitana drużyny / drużyny naganą z informacją na stronie
polskisquash.pl,

b. nałożeniem kary zawieszenia wykluczającą udział
zawodnika/zawodników w rozgrywkach pod patronatem PZSQ,

c. przyznaniem drużynie przeciwnej meczu drużynowego walkowerem,
d. przyznaniem drużynie ujemnych punktów do rankingu PLS,
e. wykluczeniem drużyny z rozgrywek pod patronatem PZSQ.

Art. 7 Zasady rozgrywania finału rozgrywek drużynowych oraz pucharu PZSQ

1. Zasady rozgrywania finału rozgrywek drużynowych znajdują się w załączniku 6.

2. Rozgrywki o Puchar PZSQ zostaną przeprowadzone na wzór zasad
rozgrywania finału rozgrywek drużynowych znajdujących się w załączniku 6.
Szczegółowe zasady zostaną opublikowane po zakończeniu fazy wstępnej i
będą uzależnione od liczy uczestniczących w rozgrywkach drużyn.

Art. 8 Punktacja Polskiej Ligii Squasha

1. Gracze za udział w rozgrywkach PLS otrzymują dodatkowe punkty do rankingu
zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku 5 tego Regulaminu. Zawodnicy
otrzymują punkty do rankingu OPEN, Zawodniczki otrzymują punkty do
rankingu damskiego, Juniorzy otrzymują punkty do rankingu juniorskiego
odpowiadającemu kategorii, w której zagrali w konkretnej kolejce.

2. Do rankingu Gracza wliczają się: 3 najlepsze wyniki Gracza zdobyte w meczach
indywidualnych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym maksymalnie 2
najlepsze wyniki uzyskane w fazie wstępnej i maksymalnie 1 najlepszy wynik
uzyskany w finałach Drużynowych Mistrzostw Polski. Mecze w rozgrywkach
barażowych oraz pucharze PZSQ nie są zaliczane do rankingu indywidualnego.

Strona 11 z 13



3. Juniorzy otrzymują punkty w rankingu juniorskim odpowiadającym kategorii,
w której zagrali w konkretnym meczu drużynowym.

Art. 9 Zarządzanie licencjami drużynowymi

1. Istnieją dwa rodzaje licencji drużynowych: zwyczajna oraz klubowa. Licencja
zwyczajna jest wydawana na konkretny sezon rozgrywek drużynowych. Licencja
klubowa jest wydawana bezterminowo.

2. O licencję drużynową zwyczajną może występować dowolna osoba
zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. O licencję drużynową klubową może występować klub sportowy.

4. Procedura wydania licencji drużynowej składa się z następujących etapów:
1. wnioskujący o licencję przesyła wypełniony wniosek o wydanie licencji

(wzór jest zawarty w załączniku nr 7 (licencja zwyczajna) lub 8 (klubowa)
niniejszego regulaminu) na adres biuro@polskisquash.pl,

2. po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wnioskujący
otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku
rozpatrzenia wniosku oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku – numer licencji drużynowej,

3. Zarząd PZSQ w szczególnych przypadkach może odmówić przyznania
licencji.

5. Odnowienie licencji zwyczajnej jest konieczne i uprawnia drużynę do
uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych w nowym sezonie. Odnowienie
licencji jest możliwe tylko w ramach jednego Regionu. Drużyna, która chce
zmienić Region musi wystąpić o nową licencję. Procedura odnowienia licencji
zwyczajnej składa się z następujących etapów:

● wnioskujący o odnowienie licencji przesyła wypełniony wniosek
o odnowienie licencji (wzór jest zawarty w załączniku nr 9 niniejszego
regulaminu) na adres biuro@polskisquash.pl,

● po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wnioskujący
otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku
rozpatrzenia wniosku oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku – numer licencji drużynowej,

● Zarząd PZSQ w szczególnych przypadkach może odmówić odnowienia
licencji.

6. W sezonie posiadacze licencji zwyczajnej z sezonu poprzedniego mają
możliwości wystąpienia o zmianę licencji zwyczajnej na klubową. Zmiana
licencji jest możliwa tylko w ramach jednego Regionu.
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a. Wnioskujący o zmianę przesyła wypełniony wniosek o zmianę licencji
(wzór jest zawarty w załączniku nr 8b niniejszego regulaminu) na adres
biuro@polskisquash.pl,

b. po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wnioskujący
otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku
rozpatrzenia

7. Zarząd PZSQ może w dowolnym momencie, z ważnych powodów, odebrać
licencję drużynową. Właściciel licencji będzie o tym fakcie powiadomiony
mailowo. Do informacji będzie dołączone uzasadnienie podjętej decyzji.

Art. 10 Lista załączników do regulaminu rozgrywek drużynowych

1. Załącznik 1 – Lista oraz granice Regionów oraz zasady rozgrywania fazy wstępnej
oraz baraży.

2. Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy Drużyny.

3. Załącznik 3 – Protokół meczu drużynowego.

4. Załącznik 3a – Protokół meczu drużynowego baraże i DMP.

5. Załącznik 4 – Opłaty.

6. Załącznik 5 – Tabele punktowe rozgrywek drużynowych.

7. Załącznik 6 – Zasady rozgrywania finału PLS.

8. Załącznik 7 – Wniosek o wydanie licencji drużynowej Zwyczajnej.

9. Załącznik 8 – Wniosek o wydanie licencji drużynowej Klubowej.

10. Załącznik 8b – Wniosek o zmianę licencji zwyczajnej drużynowej na klubową
drużynową.

11. Załącznik 9 – Wniosek o odnowienie licencji drużynowej Zwyczajnej.

12. Załącznik 10 – Podział Drużyn na Dywizje w rozgrywkach męskich.

13. Załącznik 11 – Protokół meczu indywidualnego.

14. Załącznik 12 – Standard kortu WSF.

©Komisja Techniczna PZSQ
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