Fairplayce Squash Series
1.Organizatorem turnieju jest Park Rekreacyjno Sportowy Fairplayce
2.Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
3.Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej
http://www.fairplayce.pl/turniej-squash-poznan
4. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Indywidualnych
PZSQ.
5.Liczba graczy ograniczona jest do 32, jednak organizator zastrzega sobie
możliwość zwiększenia liczby graczy w wyjątkowych okolicznościach.
6.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia poprzedzającego turniej do godziny 18:00 w
recepcji fairPlayce, mailowo na adres m.kolasinski@fairplayce.pl , telefonicznie pod
numerem 609 869 466 lub przez Best of Five.
7.Opłata wpisowa wynosi 60zł.
8.Każdy zawodnik musi posiadać licencję PZSQ której numer podaje przy zgłoszeniu
się na turniej. Licencję można wyrobić bezpłatnie na stronie:
https://polskisquash.pl/regulaminy-i-przepisy/regulaminy-indywidualne/
9.Losowanie drabinku turnieju zostanie przeprowadzone 24 godziny przed
rozpoczęciem turnieju.
10.Turniej zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu Best of Five a jego
przebieg i wyniki losowania drabinki można będzie śledzieć na:
https://bo5.pl/fairplayce/
11. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek po uiszczeniu opłaty co jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu
i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom
rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na
własne ryzyko. Każdy Junior startujący w turnieju (juniorskim lub Open) jest
zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie.
13.Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów z wyłączeniem meczó
półfinałowych, finałowych i meczów o trzecie miejsce które rozgrywane będą do 3
wygranych setów jeżeli organizator z uzasadnionych przyczyn nie zadecyduje
inaczej.
14. Wygrany mecz oznacza przejście zawodnika do kolejnej rundy.
15. Odmowa rozegrania meczu traktowana będzie jako walkower. Czas oczekiwania
na zawodnika wynosi 15 minut. Zawodnik, który nie stawi się na czas przegrywa
mecz walkowerem.
16. Piłkami turniejowymi są piłki Dunlop - dwie żółte kropki którą zapewnia
organizator.
17.Dla czołowych zawodników turnieju organizator funduje nagrody rzeczowe.
18.W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem należy odnieść się do
regulaminu Parku Rekreacyjno Sportowego Fairplayce.
19. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy zgłaszać do dyrektora turnieju –
Mikołaj Kolasiński email: m.kolasinski@fairplayce.pl tel. 609 869 466

