
 

REGULAMIN LIGI 

Zasady bezpieczeństwa 
 
1. Liga Squashlive jest rozgrywana w klubie Squashlive. W klubie obowiązuje Regulamin Klubu i jest on 
nadrzędny nad regulaminem ligi. Regulamin Klubu umieszczony jest na stronie klubu i dostępny w 
klubie. 
2. Każdy zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia 
losowe wynikłe podczas rozgrywek. 
4. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem 
decyzji o udziale w grze. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie 
zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek. 
5. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów 
podejmują na własne ryzyko. 
6. Podstawową zasadą jest bezpieczeństwo. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika 
grającego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim. 

Zasady opłat i organizacyjne 

7. Przed rozpoczęciem każdej rundy Ligii Squashlive, będzie podana ilość kolejek do rozegrania, jak 
również ilość najlepszych kolejek każdego zawodnika liczonych do klasyfikacji generalnej. 
8. Każdy, kto wpłacił opłatę za daną kolejkę ligi (wykupił prawo do gry) uznawany jest za 
współorganizatora tej kolejki. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za 
porządek, organizację i przebieg rozgrywek. 
9. Organizator nie odpowiada za problemy zewnętrzne, jak brak prądu, brak dostępu do klubu itp. W 
przypadku braku możliwości rozegrania kolejki, zostanie ona przeniesiona na innym termin. 
10. Każdy zawodnik biorąc udział w rozgrywkach zgadza się na publikację zdjęć oraz filmów z 
rozgrywek zarówno na stronie organizatora jak i w serwisach społecznościowych.  Jednocześnie wyraża 
zgodę na publikowanie imienia i nazwiska w serwisach z wynikami sportowymi, a w szczególności w 
aplikacjach mobilnych i na stronie internetowej służącej do obsługi rozgrywek. 
11. Ze względu na wcześniejsze rezerwacje i związane z tym opłaty nie jest możliwe wycofanie się z 
rozgrywek po zamknięciu zapisów. 
12. Do momentu zamknięcia listy(każdy wtorek godz. 14.00) można się wycofać z rozgrywek bez 
obowiązku wnoszenia opłaty. 
13. Jeśli zawodnik zgłasza brak możliwości udziału w danej kolejce ligi po tym, gdy skład grup został już 
ustalony(każdy wtorek godz.15.00), lub nie pojawi się na rozgrywkach w ustalonym terminie, to uznaje 
się, że nie brał udziału w tej kolejce ligi i spada do grupy niżej w następnej kolejce. Ma obowiązek 
wnieść opłatę za daną kolejkę. 

              Zasady ogólne ustalenia składu grup i miejsc w lidze 

14. Liga odbywa się w oparciu o Reguły gry w squash opublikowane na stronie pfs.com.pl 
15. Rozgrywki odbywają się w grupach 4-7-osobowych(zaczynając od grupy A, B, C, itd.). 
Po każdej rundzie dwa pierwsze miejsca danej grupy awansują do wyższej grupy, a dwie osoby od 
końca  w grupie przechodzą do niższej grupy. 
16. Ilość zawodników, którzy awansują albo spadną z danej grupy będą podane przy składach grupy, 
przez rozpoczęciem rywalizacji. 
17. O pozycji w grupie decyduje ilość wygranych meczy, później bilans setów, następnie liczba 
zdobytych małych punktów, bezpośredni mecz. 
18. Nieobecni gracze spadają do grupy niżej. 
19. Awanse i spadki są nadrzędne przy ustalaniu składu grup, następnie grupy są uzupełniane graczami 
pozostałymi.  



20. W momencie gdy ktoś chce dołączyć do ligi w trakcie trwania danej rundy, zaczyna grać od 
najniższej grupy. 
21. Aktualizacja punktów raz w tygodniu po rozegranej kolejce. 
22. Przy ustaleniu składu grup w pierwszej kolejności brani są zawodnicy obecni na poprzedniej 
kolejce, potem zawodnicy przystępujący po dłuższej przerwie. 

Zasady gry 

23. Zwycięzca grupy A uzyskuje 200 punktów, każde następne miejsce niżej o 5 pkt mniej. Zawodnik z 
ostatniego miejsca z grupy A zdobywa tyle samo punktów co pierwszy zawodnik z grupy B, każde 
następne miejsce w grupie B 5 punktów mniej, gdzie zawodnik z pierwszego miejsca grupy C uzyskuje 
tyle samo punktów co zawodnik z ostatniego miejsca grupy B, itd. 
24. W każdej rundzie, w grupie rozgrywane są mecze każdy z każdym, do 2 wygranych setów. Set 
pierwszy i drugi rozgrywany jest do 11 punktów, gdzie przy stanie11-11,12 punkt kończy seta ,set 3 
rozgrywany jest do 9  punktów , w przypadku stanu 8-8, punkt 9 kończy seta. 
25. W przypadku, gdy w grupa liczy 6 lub więcej osób, gramy do 2 wygranych setów, przy czym 9 punkt 
kończy danego seta. 
26. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczów w każdej grupie – każdy z każdym 
bez rewanżu. 
27. Mecze sędziują sami zawodnicy. Mecz może sędziować sędzia, ale zawodnicy muszą zorganizować 
sędziego we własnym zakresie i musi on być zaakceptowany przez każdego z zawodników. 

 
Zgłoszenia do ligi można dokonać osobiście w recepcji kluby, telefonicznie pod numerem 730950035 
lub mailowo na adres biuro@squashlive.eu  
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