REGULAMIN ROZGRYWEK - LIGA OPEN 2017/2018
Liga Open we Wrocław Squash Club to cykl 9 kolejek ligowych, które zakończymy w
styczniu 2018 roku. Mecze ligowe rozgrywane są w Poniedziałki, Wtorki, Czwartki i Piątki
od 20:00 do 23:00. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony
do jednej z grup pod względem poziomu gry.
O przydziale do grup decyduje w kolejności:
1. Występ w poprzedniej kolejce (zwycięzca i drugi zawodnik danej grupy mają
zagwarantowany awans; dwaj ostatni zawodnicy spadają do grupy niższej).
2. Dzika karta organizatora (będą przyznawane w wyjątkowych sytuacjach )
3. Suma punktów w dotychczasowych rozgrywkach
4. Występ w ostatniej rozegranej kolejce
Każda grupa (około 6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 3
godzin. Mocniejsze grupy zaczynają w poniedziałek – słabsze w późniejszych dniach
tygodnia.
Kolejność w grupie po rozegranym spotkaniu ligowym jest ustalana na podstawie ilości
wygranych gier ( kto więcej ). Jeżeli liczba zwycięstw jest taka sama liczą się kolejno
wygrane sety ( kto więcej ), przegrane sety ( kto mniej ), wygrane piłki ( kto więcej ),
przegrane piłki ( kto mniej ) i dopiero na końcu brane pod uwagą są bezpośrednie
pojedynki pomiędzy zawodnikami.
Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego (wartości
punktów w zakładce Liga Open , Punktacja). Zawodnik wygrywający grupę i druga osoba
w grupie bez względu na sumę punktów rankingowych mają zagwarantowany awans do
grupy wyższej; a miejsca ostatnie i przedostatnie spadek do niższej.
Punkty z każdej kolejki sumują się. Po rozegraniu 9 kolejek do końcowego rankingu
branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów. W przypadku jednakowej liczby punktów
o wyższym miejscu decyduje większa liczba rozegranych kolejek ligowych. Po rozegraniu
ostatniej kolejki w styczniu 2018 roku zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami. Zostanie
także zorganizowany turniej dla uczestników ligi na zakończenie sezonu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do niedzieli do godziny 12.00 w południe,
na adres: liga_open@squash.wroclaw.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko,
numer kolejki ligowej oraz numer telefonu. Terminy kolejek ligowych i terminy zgłoszeń
można znaleźć we wpisie Terminy Rozgrywek Ligi Open w zakładce Liga Open Terminarz.
W przypadku zapisania się do kolejki ligowej i nie przybycia lub nie odwołania
udziału do 24 godzin przed swoją grą uczestnik jest zobowiązany do opłacenia
wpisowego. – za tą kolejkę nie otrzymuje również pkt. do rankingu.

WPISOWE:
Wpisowe do kolejki ligowej wynosi:
- 40 zł.
- 25 zł. dla posiadaczy karty Multisport oraz innych honorowanych w klubie.
Wpisowe uiszczane jest na recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.
ORGANIZATOR
Organizatorem ligi jest Paweł Zbroja– wszelkie informacje pod adresem:
liga_open@squash.wroclaw.pl

