
 

 

Regulamin Niedzielnej Ligi Squasha 2015 

 w Kahuna Squash&Badminton. 
 

1. W Lidze Squasha mogą brać udział wszyscy Zawodnicy bez ograniczeń wiekowych.  

2. Organizatorem Ligi Niedzielnej jest klub Kahuna Squash&Badminton. 

3. Zapisów do Ligi można dokonywać poprzez wysłanie smsa na nr tel. +48727587474 lub maila na 

adres w.nowisz@kahuna.com.pl  

4. Termin rozgrywania Ligi to każda niedziela w godzinach 16:00-19:00 grupy mniej zaawansowane, 

19:00-22:00 grupy bardziej zaawansowane. 

5. Rozgrywki są podzielone na 4 kwartały - sezony: I Zima (styczeń-marzec), II Wiosna (kwiecień-

czerwiec), III Lato (lipiec-wrzesień), IV Jesień (październik-listopad). 

6. Każdy sezon kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu oraz losowaniem nagród. 

7. W każdej kolejce gracze rozgrywają mecz z każdym rywalem w swojej grupie. 

8. W każdym meczu muszą zostać rozegrane 2 sety - każdy do 11 pkt. (w szczególnych wypadkach sety 

mogą być rozgrywane do 9 lub 15 pkt.) Możliwe wyniki meczu to 2:0 lub 1:1.  

9. Kolejność w grupie determinuje liczba wygranych setów. W przypadku równej liczby wygranych 

setów różnica małych punktów, następnie wynik bezpośredniego pojedynku.  

10. Zwycięstwo gwarantuje awans do lepszej grupy, a ostatnie miejsce w grupie powoduje spadek do 

słabszej. Ze względu na dużą zmienność w liczbie i składach grup miejsca 2, 3 oraz 4 mogą zostać 

nagrodzone awansem, zaś miejsca 2, 3 oraz 4 od końca mogą determinować spadek do niższej 

grupy. Organizator dokłada wszelkich starań aby w grupach była podobna liczba zawodników oraz 

aby awansowały/spadały dwie osoby. 

11. Zwycięzcą Ligi w danym sezonie zostaje osoba, która po ostatniej kolejce będzie liderem rankingu.  

12. Nagrody dla czołowych zawodników rankingu w danym sezonie oraz nagrody losowane wśród 

uczestników określa Załącznik nr 1. 

13. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

14. Przystąpienie do Ligi Niedzielnej jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu oraz Regulaminu 

Kahuna Squash&Badminton. 
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15. Punktacja do rankingu jest liczona w następujący sposób: Po rozegraniu kolejki za  

1. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 500 pkt., 

2. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 495 pkt. 

3. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 490 pkt. 

itd., gdzie każde następne miejsce jest punktowane o 5 pkt. mniej, a grupy są ustawione 

alfabetycznie od A do ostatniej grupy (przykładowo: 1 miejsce w grupie B równoznaczne jest z 8 

miejscem w grupie A w przypadku, gdy w grupie A brało udział 7 zawodników). 

16. Wszelkie sprawy nie rozstrzygnięte zapisami regulaminu rozpatrują wspólnie Robert Łuniewski oraz 

Wojtek Nowisz. 

 

 

  


