
 

REGULAMIN 

ZAPISY DO LIGI 

Zapisanie się do rozgrywek jest bezpłatne. 

Aby dopisać się do Ligi należy wysłać sms lub e-mail na: numer telefonu-513039700, adres e-mail-sebastian@atlanticsports.pl  z 
następującymi danymi: imię, nazwisko, nr tel. oraz adres e-mail. Zawodnicy zobowiązują się do potwierdzania swojej obecności do 
co najmniej 24h godzin przed rozgrywaniem poszczególnej kolejki.   

Organizator zobowiązuje się do cotygodniowej aktualizacji tabeli ligowej na stronie:  

https://tournament.tools/squash/liga,portal/521 

Każda nowa osoba przystępująca do rozgrywek ligowych jest dopisywana automatycznie w ostatniej grupie lub w 
grupach wyższych poziomem po wcześniejszym skonsultowaniem się z organizatorem. 

Zapisanie do Ligi możliwe jest w dowolnym czasie trwania rozgrywek. 

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK 

Rozgrywki „Atlantic Second League 2017” trwają od 01.01.2017 do 31.12.2017 prowadzone są w grupach 10 osobowych w każdy piątek 

miesiąca poza szczególnymi wyjątkami o których organizator zobowiązuje się poinformować do co najmniej tygodnia wcześniej . 
Zawodnicy grają systemem „każdy z każdym” ustaloną przez organizatora liczę setów (zazwyczaj jest to 2 sety). O miejscu w grupie 
decyduje ilość wygranych setów. W przypadku takiej samej ilości setów o wyższym miejscu decydują „małe punkty” 

Po każdym miesiącu następuje aktualizacja grup, osoby z miejsc 1 oraz 2 awansują do wyższej grupy tym samym osoby z miejsc 9 oraz 10 

spadają do niższych. Jeżeli trzech lub więcej zawodników nie pojawi się w żadnej kolejce, wszyscy spadają do grupy niżej, w związku z tym 
odpowiednio z niższej grupy awansuje taka sama ilość graczy do grupy wyższej. 

Zwycięzcą ligi jest osoba zajmująca pierwsze miejsce w pierwszej grupie na koniec miesiąca. 

Organizator ma prawo przyznać „dziką kartę” osobie powracającej do ligi po dłuższej nieobecności. 

 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW LIGOWYCH: 

-Nagroda dla aktywnych graczy 

Każdy zawodnik, który rozegra wszystkie kolejki w miesiącu bierze udział w losowaniu nagrody rzeczowej (akcesoria do gry 
w squash-a, zniżki na korty)  

-Nagrody sezonowe (rundowe) dla najlepszych zawodników 

Gracze którzy w danej rundzie zajęli najwyższe 3 miejsca w grupie pierwszej otrzymują nagrodę w postaci rzeczowej lub w postaci usługi  

(treningi, akcesoria, odzież lub sprzęt do squash-a).  

Dla każdego awansującego gracza z pierwszego miejsca z niższych grup, nagrodą jest darmowa lekcja z instruktorem Klubu Atlantic  

  

* Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2017 do 31.12.17r. i obejmuje swoim zakresem indywidualne rozgrywki squash-owe w Klubie Atlantic Squash & 
Fitness, zwane dalej Atlantic Second League  


