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      Regulamin rozgrywek: 
 

1. III Bolesławiecka Liga Squash’a Squash Dance 2014/2015 to cykl 10 kolejek ligowych. Kolejki 
rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną 
kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z siedmioosobowych grup (lig) 
uwzględniając jego poziom gry. 

2. W każdej grupie gra 7 zawodników (wyjątek liga kobiet). Gramy po 6 meczy w każdej kolejce. 

3. Grupy mają nazwy odpowiednio A, B, C (grupy mężczyzn) i D (grupa kobiet- minimum 4 osoby), przy 
czym A jest najmocniejszą grupą. 

4. Do rankingu ogólnego ilość zdobytych w danej kolejce punktów liczy się w sposób następujący: suma 
zdobytych punktów razy mnożnik danej grupy. Mnożnik grupy jest tym wyższy im mocniejsza jest 
grupa (tak więc grupa A będzie miała najwyższy mnożnik, a np. grupa C najniższy). 

5. Po każdej kolejce 1 najlepszy gracz z każdej grupy awansuje do grupy wyżej, a 1 najsłabszy spada do 
grupy niżej (dzięki czemu już po max. 2 kolejkach stabilizuje nam się poziom poszczególnych grup 
i praktycznie wszyscy zawodnicy w grupie grają „o coś”: awans lub obrona przed spadkiem).  

6.  Nieobecni zdobywają 0 punktów za każdy mecz (walkower) i spadają z automatu. 

7.  Gramy co drugi weekend (soboty i niedziele) począwszy od dnia 22.11.2014r. w godzinach:  
 - soboty:  12.00 - 16.00 - grupa A, 16.00 - 20.00 - grupa B, 
 - niedziele: 14.00 – 18.00 -  grupa C, 18.00 – 21.00 – grupa D. 
8.  Gramy 10 rund. 

9. Osoba, która przerwie rozgrywki w danym dniu automatycznie oddaje walk-over. 

10. Opłaty za ligę to: jednorazowe wpisowe wynoszące 70,00zł (płatne w siłowni przed rozpoczęciem ligi)  
i 20,00zł/ 1 os. za każdą rundę (płatne przed każdą rundą). 

11. Zwycięzcą ligi jest zawodnik który po 10 rundach uzbiera najwyższą liczbę punktów. 

12. Przypisanie zawodników do poszczególnych grup w I rundzie odbywa się na podstawie rankingu graczy. 
W pierwszych dwóch grupach znajdują się osoby które posiadają licencję Polskiej Federacji Squasha 
PFS. Grupy pozostałe ułożone są na podstawie losowania.  

13. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów z 8 najlepszych rozgrywek. 


