
PARK WODNY SQUASH LIGA 

- REGULAMIN ROZGRYWEK - 
 

Miejsce rozgrywek oraz zapisy: 
1. Rozgrywki będą prowadzone w    kortach   squash   hali sportowej w  Tarnowskich  Górach,  

ul. Obwodnica 8. Organizatorem rozgrywek jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. 
2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie, które 

posiadają pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego. 

3. Zapisy do ligi można dokonać w Biurze Obsługi Klienta Hali Sportowej oraz telefonicznie pod numerem 
tel. 32 393-39-31 lub mailowo na adres: zok@parkwodny.com.pl 

4. Przy zapisie do ligi należy uiścić opłatę wpisową wysokości 30zł od osoby. 

5. Do ligi można dopisać się w każdym momencie jej funkcjonowania. 
6. Osoby chcące zapisać się do ligi, zostaną rozstawione wg klucza: 
- w pierwszej kolejności osoby, które w poprzednim sezonie uzyskały przynajmniej 60% maksymalnej ilości 

punktów do zdobycia w danym sezonie; 

- w następnej kolejności kwalifikują się gracze turnieju kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami turnieju; 
- na  trzecim miejscu kwalifikują się gracze biorący udział  w poprzednim sezonie ale nie biorący udziału  

w turnieju wg miejsc zajętych w poprzednim sezonie; 

- na czwartym miejscu kwalifikują się gracze nie biorący udziału w turnieju i niegrający w poprzednim 
sezonie na wolne miejsca do najniższej ligi. 

Rozgrywki: 

1. Mecze ligowe w ramach jednego sezonu odbywać będą się w IV rundach. Po każdej rundzie dwóch 

najlepszych (miejsca 1-2) zawodników przechodzi do ligi wyżej lub zostaje w lidze w przypadku najwyższej 
ligi oraz dwóch ostatnich (miejsca 4-5) spada do ligi niżej lub zostaje w lidze w przypadku najniższej ligi. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rotacji po poszczególnych rundach na skutek rezygnacji 

lub skreślenia zawodników, mając na uwadze utrzymanie zbliżonej ilości graczy w poszczególnych ligach. 
2. Każda z lig liczy po 5-6 graczy. Organizator zastrzega możliwość zmiany liczebności grupy jeśli zajdzie 

taka konieczność. 

3. W I, II, III i IV rundzie gracze rozgrywają ze sobą spotkania każdy z każdym w układzie- mecz oraz 

rewanż. 
4. Każda runda trwa około 3 tygodni, szczegółowy harmonogram jest podawany osobno do każdej ligi. 

5. W każdym roku rozgrywane są trzy edycje ligi, l edycja w okresie luty- maj, 2 edycja w okresie lipiec- 

sierpień oraz 3 edycja w okresie wrzesień – grudzień. 
6. Mecze rozgrywamy do 3 wygranych setów (Best of five) do 11 punktów. W przypadku wyniku 10:10 

gramy do 2 punktów przewagi. 

7. O kolejności zajętych miejsc w lidze decydują w kolejności od najważniejszego; 
- ilość zdobytych punktów 

- bezpośredni pojedynek 
- ilość wygranych setów 

- ilość zdobytych małych punktów 
- różnica w ilości punktów zdobytych do straconych 

8. Gracze sędziują mecze we własnym zakresie. 
9. Ustalenie spotkania odbywa się przez wyzwanie do pojedynku przez jednego z graczy, na które wyzwanie 

przeciwnik nie powinien odmówić lub zaproponować inny termin, w którym gracze mogą rozegrać mecz.  
W przypadku dwukrotnego odmówienia stawienia się na mecz i termin alternatywny spotkanie oddawane 

jest walkowerem. 

10. Po wyznaczeniu terminu spotkania zawodnicy rezerwują kort na wspólnie wyznaczony termin. Koszt 
wynajmu kortów zawodnicy pokrywają po połowie. 

11. Protokoły meczowe są wydawane w BOK hali sportowej. 

12. W przypadku braku możliwości stawienia się na korcie należy poinformować o tym swojego 

przeciwnika oraz odwołać zarezerwowany kort. 
13. Nie stawienie na korcie skutkuje walkowerem, który trzeba zgłosić do BOK na protokole meczu w dniu 

rozgrywek. 

14. Wypełnione protokoły meczów (wynik spotkania, wynik poszczególnych setów oraz podpis obu graczy), 

należy składać w BOK hali sportowej. 
15. Rozgrywki Park Wodny Squash Liga można prowadzić tylko na terenie Hali Sportowej w Tarnowskich 

Górach. 

mailto:zok@parkwodny.com.pl


16. Zawodnik, który w trakcie danej rundy nie rozegra żadnego spotkania zostanie skreślony z ligi. 
17. Zawodnik, który w trakcie sezonu ulegnie kontuzji może przedłożyć organizatorowi zwolnienie 

lekarskie, wówczas jego mecze w okresie absencji będą liczone jak spotkania nierozegrane. 

18. W przypadku odniesienia kontuzji i rezygnacji z udziału w lidze, mecze które zostaną nie rozegrane 

organizator rozliczy jako walkower dla przeciwnika, z którym miało odbyć się spotkanie. 
19. Rozgrywki prowadzone są w formule otwartej bez podziału na kobiety i mężczyzn. 

20. Zapisując się do ligi uczestnik automatycznie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych 

przez pracowników BOK Hala Sportowa oraz Administratora Ligi (Imię, Nazwisko, telefon, e-mail) innym 

członkom „Park Wodny Squash Liga” w celu umawiania rozgrywek squash na terenie Hali Sportowej w 
Tarnowskich Górach. 

Punktacja oraz ranking: 
1. Punktacja ligi: 

- zwycięstwo 3:0 oraz 3:1 – 3 pkt. 

- zwycięstwo 3:2 – 2 pkt. 
- przegrana 2:3 – 1 pkt. 

- przegrana 3:0 oraz 3:1 – 0 pkt. 
- walkower 0:3 – 3 pkt. 

2. Uczestnicy w danej rundzie powinni rozegrać mecze z wszystkimi uczestnikami danej grupy. 

3. W przypadku nierozegranego meczu przyznaje się 0 pkt. 
4. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek lub w następnej 
kolejności gemy wygrane, ilość zdobytych małych punktów oraz różnica małych punktów. 

5. Punkty zdobyte w I rundzie przechodzą kolejno do rundy II, III i IV. 

6. Za zakończenie rundy I, II, III i IV na poziomie 1 ligi zawodnicy otrzymują premię wysokości 50 pkt.- 
miejsce  1,  48  pkt.-  miejsce   2,   46   pkt.-   miejsce   3,   44   pkt.-   miejsce   4,   42   pkt.-   miejsce   5   

Za zakończenie rundy I, II, III i IV na poziomie 2 ligi zawodnicy otrzymują premię wysokości 40 pkt.- 

miejsce  1,  38  pkt.-  miejsce   2,   36   pkt.-   miejsce   3,   34   pkt.-   miejsce   4,   32   pkt.-   miejsce   5   
Za zakończenie rundy I, II, III i IV na poziomie 3 ligi zawodnicy otrzymują premię wysokości 30 pkt.- 

miejsce 1, 28 pkt.- miejsce 2, 26 pkt.- miejsce 3, 24 pkt.- miejsce 4, 22 pkt.- miejsce 5 

Za zakończenie rundy I, II, III i IV na poziomie 4 ligi zawodnicy otrzymują premię wysokości 20 pkt.- 

miejsce 1, 18 pkt.- miejsce 2, 16 pkt.- miejsce 3, 14 pkt.- miejsce 4, 12 pkt.- miejsce 5 
Za zakończenie rundy I, II, III i IV na poziomie 5 ligi zawodnicy otrzymują premię wysokości 10 pkt.- 

miejsce 1, 8 pkt.- miejsce 2, 6 pkt.- miejsce 3, 4 pkt.- miejsce 4, 2 pkt.- miejsce 5 

 

7. Klasyfikację generalną wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów na zakończenie IV rundy. 

Osobna klasyfikacja dotyczy każdej ligi. 
 

Nagrody: 
1 miejsce: Puchar + nagroda rzeczowa 

2 miejsce: Puchar + nagroda rzeczowa 

3 miejsce: Puchar + nagroda rzeczowa 
- 5 nagród rzeczowych do rozlosowania spośród wszystkich uczestników ligi, którzy rozegrali minimum 

75% spotkań przewidzianych dla danego zawodnika w  danym  sezonie. Warunkiem  odebrania  nagrody 

jest stawienie się osobiście po odbiór nagrody na ceremonii zakończenia i dekoracji danego sezonu ligi 

- 5 nagród rzeczowych do rozlosowanie spośród wszystkich uczestników turnieju kwalifikacyjnego 
- dyplom dla każdego uczestnika ligi 

 

Postanowienia końcowe: 
1. Koszt wynajmu kortu na rozgrywki ligowe wynosi 40zł brutto/ 1h bez względu ma dzień tygodnia oraz 

porę dnia. 

2. Klasyfikacja punktowa będzie aktualizowana w dniach roboczych z opóźnieniem 1 dnia od momentu 
rozegrania meczu. 

3. Punktacja generalna będzie zamieszczona na stronie: 

https://tournament.tools/db/liga,portal/155/155.html#/sezon/2116 oraz www.parkwodny.com.pl 

4. Organizator Agencja Inicjatyw Gospodarczych zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

regulaminu oraz ewentualnej jego zmiany w trakcie trwania rozgrywek jeśli zajdzie taka konieczność. 

Zapraszamy! 
Organizator AIG S.A. Tarnowskie Góry 

https://tournament.tools/db/liga%2Cportal/155/155.html%23/sezon/2116
http://www.parkwodny.com.pl/


PARK WODNY SQUASH LIGA 

- REGULAMIN TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO 

DO PARK WODNY SQUASH LIGA 
 

1. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się na kortach squash hali sportowej w Tarnowskich Górach, 

ul. Obwodnica 8. Organizatorem rozgrywek jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. 

2. Termin: data turnieju każdorazowo ustalana jest na weekend przed dniem rozpoczęcia danego 

sezonu ligi. 

3. Celem turnieju jest rozstawienie graczy do poszczególnych lig zgodnie z poziomem ich 

umiejętności. 

4. Z udziału w turnieju zwolnieni są gracze, którzy zdobyli przynajmniej 60% maksymalnej ilości 

punktów możliwych do zdobycia w poprzednim sezonie. Ci gracze w ramach premii za 

zaangażowanie oraz reprezentowanie wysokiego poziomu w rozgrywkach zostają z automatu 

rozstawieni zgodnie z miejscami zajętymi w poprzednim sezonie. 

5. Udział w turnieju nie jest obowiązkowy w celu kwalifikacji do ligi ale daje możliwość ubiegania 

się o zakwalifikowanie do wyższej ligi rozgrywkowej. 

 

Zasady kwalifikacji do ligi: 

1. Gracze zostaną przyporządkowani do poszczególnych lig zgodnie z miejscami zajętymi 

w turnieju. 

Przykład: jeśli 6 graczy w poprzednim sezonie uzyskało przynajmniej 60% punktów możliwych 

do zdobycia wówczas pierwsze 6 miejsc w 1 lidze jest zajętych. Rywalizacja toczy się o miejsca 

7 i 8 w pierwszej lidze dla osób, które zajmą miejsce 1 i 2 w turnieju kwalifikacyjnym i kolejno 

o miejsca 1-8 w drugiej lidze dla osób, które zajmą miejsca od 3-10 w turnieju kwalifikacyjnym itd. 

2. W przypadku kiedy z ligi wycofa się gracz, który w poprzedniej edycji uzyskał powyżej 

60% punktów wówczas ilość miejsc do kwalifikacji ulega automatycznie zwiększeniu. 

3. Osoby, które chcą wziąć udział w turnieju a w poprzednim sezonie zdobyły powyżej 

60% punktów mogą brać udział w rywalizacji, ich miejsca będą liczone w końcowej kwalifikacji 

ale zostaną pominięci przy przydzielaniu miejsc do ligi. 

 

Formuła rywalizacji- zasady turnieju: 

1. Turniej rozgrywany jest w formule Open. 

2. Maksymalna ilość zawodników w turnieju wynosi 32 osoby. 

3. Mecze będą rozgrywane na 3 kortach jednocześnie. 

4. Mecze będą rozgrywane systemem grupowym zależnie od ilości zgłoszonych zawodników. 

Mecze turnieju kwalifikacyjnego rozgrywane będą do 2 wygranych setów. 

5. Gramy systemem PSA (każdy set do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt. przewagi) 

6. O kolejności zajętych miejsc w lidze decydują w kolejności od najważniejszego; 
- ilość wygranych meczy 
- ilość wygranych setów 

- bezpośredni pojedynek 

- ilość zdobytych małych punktów 
- różnica w ilości punktów zdobytych do straconych 

7. Przegrani zawodnicy sędziują kolejne mecze na danym korcie. 



Zapisy i bieżąca informacja o turnieju: 

1. Zapisy do turnieju odbywają się w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej, osobiście, 

telefonicznie lub mailowo- tel. 32 393 39 31 / e-mail:.zok@parkwodny.com.pl 

2. Termin zgłoszeń do turnieju obowiązuje do 2 dni przed datą rozegrania turnieju. 

3. E-mail zgłoszeniowy tytułem 

Turniej Kwalifikacyjny PARK WODNY SQUASH LIGA - Imię Nazwisko zawodnika 

powinien zawierać następujące dane: 

- Imię i nazwisko 

- Data urodzenia 

- Miasto 

- Telefon kontaktowy oraz adres e-mail 

4. Losowanie do turnieju odbędzie się na 1 dzień przed rozegraniem turnieju. 

Wyniki losowania oraz harmonogram gier zostaną przesłane na maile podane przy zgłoszeniu.  

5. Jeśli zawodnik jest zapisany do Park Wodny Squash Ligi, wówczas udział turnieju jest bezpłatny. 

Jeśli zawodnik nie jest zapisany do ligi wówczas opłata wpisowa za udział w turnieju wynosi 50zł 

brutto. 

 

Nagrody: 

1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymają dyplom. 

2. 5 nagród rzeczowych do rozlosowanie spośród wszystkich uczestników turnieju kwalifikacyjnego. 

 

Sprawy ogólne: 
 

1. Organizator Agencja Inicjatyw Gospodarczych zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

regulaminu oraz ewentualnej jego zmiany w trakcie trwania rozgrywek jeśli zajdzie taka 

konieczność. 

 
 

Zapraszamy! 

Organizator AIG S.A. Tarnowskie Góry 

mailto:.zok@parkwodny.com.pl

