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Turniej Squasha 
 

„Drugie Mistrzostwa Polski Prawników w Squashu – SHERPA 2012” 
 
Turniej squasha: 

 rozgrywki na 7 najwyższej jakości kortach ASB z certyfikatem Światowej Federacji 
Squasha 

 turniej zgłoszony jako turniej kategorii C w PFS 

 podział na kategorie : turniej męski i turniej kobiecy 

 pakiety startowe dla uczestników 

  puchar SHERPY dla zwycięzców turnieju 

 nagrody dla najlepszych zawodników 

 posiłek regeneracyjny 

 

Termin : 24 listopada 2012 roku. 

 

Miejsce : Squashmania - ul. Kozielska 33a, Gliwice  

 

Wpisowe : 90 zł 
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                                                                           Regulamin  
 
I Harmonogram Mistrzostw 
 
22 listopada 2012 roku 
 

1. Rozlosowanie zawodników w biurze Sherpy o godzinie 15.00, przy ulicy Rynek 12 w 
Chorzowie. 
 
24 listopada 2012roku 
 
1. Od godziny 8.00 dla wszystkich chętnych udostępnione będą korty do rozgrzewki. 
2. Początek turnieju zaplanowany jest na godzinę 9.00. 
 
II Opłaty wpisowe 
 
1. Opłata wpisowa wynosi 90 zł. 
 
III Zgłoszenia na turniej 
 
1. Zgłoszenia na turniej dokonać należy drogą elektroniczną na adres 
patryk@sherpa.com.pl do dnia 18 listopada włącznie. W zgłoszeniu proszę podać 
następujące dane: 
 
- imię, nazwisko, miasto, telefon i mail kontaktowy, 
- miejsce w rankingu PFS. 
 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora do dnia 20 listopada. 
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt. 
 
W razie pytań kontakt pod numerami telefonów 667138939/ 601790165 
 
Uwagi: 
 
W turnieju udział weźmie 60 zawodników. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje 
kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania trzech dzikich kart. 
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IV System rozgrywek 
 
Turniej rozgrywany systemem pucharowym. W przypadku przegrania meczu organizator 
zapewnia grę w systemie pucharowym „do tyłu”. Gramy systemem PSA (każdy set do 11-tu 
pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt przewagi), każdy mecz (w tym mecze o 3 miejsca) do 3 
wygranych setów. 
 
 
V Sędziowanie 
 
Mecz na danym korcie sędziować będzie zawodnik, który przegrał wcześniejsze spotkanie 
na tym korcie. 
 
VI Protesty 
 
Protesty można zgłaszać organizatorowi zawodów. Warunkiem przyjęcia protestu jest 
kaucja w wysokości 500 zł, zwracana gdy protest jest uzasadniony. 
 
 
VI Sprzęt 
 
Piłki zapewnia organizator. Istnieje możliwość wynajęcia rakiet. 
 
VII Pakiety startowe 
 
Organizator zapewnia pakiet startowy dla uczestników, na który składają się: 
- start w turnieju, 
- ciepły posiłek regeneracyjny, 
- baton energetyczny, 
- woda mineralna. 
 
VIII Nagrody 
 
Puchar SHERPY dla zwycięzcy turnieju.  
Odzież firmy Milo dla trzech najlepszych zawodników turnieju. 
 


