REGULAMIN III Branżowych Mistrzostw Polski
Firm Naftowych, Gazowniczych i Energetycznych w Squasha o Puchar Prezesa PGNiG SA
1. Organizatorem III Branżowych Mistrzostw Polski Firm Naftowych, Gazowniczych i Energetycznych
w Squasha o Puchar Prezesa PGNiG SA jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne Nafty i Gazu
„SPORTGAS”.
2. W Mistrzostwach mogą brać udział pracownicy firm naftowych, gazowniczych i energetycznych,
w tym również firmy podwykonawcze działające na rzecz przedmiotowej branży z Polski i zagranicy,
a także zaproszeni przez Organizatora goście.
3. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 6-8 września 2019 roku na kortach Centrum Tenisowego
Sobota k/Poznania przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 Rokietnica.
4. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przybycia na miejsce Zawodów w dniu 7 września
2019 roku, na godzinę 10:00. Losowanie odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. ok godz. 20.00
w Hotelu 500, ul. Poznańska 139; 62-080 Tarnowo Podgórne.
5. Turniej rozgrywany jest na zasadzie każdy z każdym.
6. Organizator zastrzega możliwość ustalenia podziału uczestników na kategorie wiekowe
w przypadku, gdy po ustaleniu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju okaże się, że występują
znaczne dysproporcje wiekowe, a liczba zgłoszonych uczestników pozawala na ich przypisanie do
kategorii.
7. Mecze rozgrywane są w systemie Best of 5 (do trzech wygranych setów) lub Best of 3 (do dwóch
wygranych setów). Każdy set rozgrywany jest do 11 punktów, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie
osiągnięty wynik 10:10. W takiej sytuacji set jest kontynuowany, aż jeden z zawodników osiągnie
dwupunktową przewagę.
8. Ze względów organizacyjnych, takich jak w szczególności ostateczna liczba uczestników, Organizator
może zdecydować o zmianie systemu rozgrywania meczów, o którym mowa w pkt 8.
9. O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną poinformowani po dokonaniu
losowania, w „Grafiku meczów” przygotowanym przez Organizatora i wywieszonym na tablicy.
O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator będzie informował sukcesywnie,
uzupełniając Grafik meczów.
10. Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie gry. Ponad 15 minutowe
spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut po wyznaczonym
terminem) oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut.
11. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także sędziowanie,
w miarę możliwości organizacyjnych przez osobę trzecią wyznaczoną przez przedstawiciela
Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi
o wyznaczenie sędziego.

12. Zasady Klasyfikacji Generalnej Firm:

 W klasyfikacji będą uwzględniane wyniki
w Mistrzostwach, o których mowa w pkt 4;

wszystkich

rozgrywanych

kategorii

 Do klasyfikacji punkty zdobywa jeden najlepiej punktujący zawodnik danej firmy w każdej
rozgrywanej kategorii. Ilość zawodników w danej drużynie jest nieograniczona;
 Zawodnik przynależy do firmy, w której jest aktualnie zatrudniony lub przeszedł na
emeryturę z tej firmy;
 Sposób obliczania punktów do Klasyfikacji Generalnej Firm dla każdego zawodnika wg
zajętych miejsc: 1 miejsce – 12 pkt, 2 miejsce – 9 pkt, 3-4 miejsce – 6 pkt, 5-8 miejsce – 3
pkt; 9 miejsce i dalej – 1 punkt;
 Zwycięża firma, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów zdobytych we wszystkich
rozegranych kategoriach. W przypadku osiągnięcia równej ilości punktów przez 2 lub więcej
firm, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje wyższa lokata najlepszego zawodnika
w najliczniej obsadzonej kategorii i ewentualnie kolejnej według liczebności kategorii.
13. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin, upoważnionym do
wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba.
14. Zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed Mistrzostwami.
15. Dyrektor Mistrzostw zostanie wybrany przez kapitanów wiodących drużyn tenisowych w trybie
obiegowym, a w przypadku trudności jego wyłonienia przez Organizatora oraz ogłoszony na stronie
www.sportgas.pl na 7 dni przed Mistrzostwami.
16. Sędzia Główny Mistrzostw zostanie wskazany przez Organizatora na 7 dni przed Mistrzostwami.
17. Bieżące informacje o Mistrzostwach oraz ich przebieg na bieżąco będą publikowane na

www.sportgas.pl.

