Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
www.sremskisport.pl
sekretariat@sremskisport.pl

REGULAMIN PROXICOM SQUASH GP

§1 Przepisy wstępne
1. Organizator - Śremski Sport Sp. z o.o.
2. Zawody będą rozgrywane na dwóch kortach w obiekcie Śremski Sport ul.
Staszica 1a.
3. Termin IV turnieju : 08.12.2019 r. godz. 16.00 – terminy kolejnych
spotkań podawane będą kolejno po każdej zakończonej edycji.
4. Celem turnieju jest:
Podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja squash.
Aktywne spędzenie wolnego czasu.
Popularyzację dyscypliny sportowej – squash.
5. W turnieju udział mogą brać osoby, które w dniu zawodów mają ukończone
16 lat.
6. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody pełnoprawnych rodziców na
udział w turnieju.
7. Zapisy pod numerem tel. 61 222 86 83 lub email: bok@sremskisport.pl
8. Turniej organizowany jest w formie jednej kategorii – OPEN.
9. Opłata wpisowa wynosi 20 zł.

§2 Przebieg turnieju
1. Turniej prowadzony jest wg przepisów ustalonych przez organizatorów.
2. Czas trwania zawodów określi organizator przed rozpoczęciem zawodów w
zależności od ilości uczestników.
3. W sytuacjach spornych decyduje organizator.
4. Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla organizatora.
5. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna.
6. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów w grupie. Pozostałe mecze będą
rozgrywane do 3 wygranych setów jeżeli organizator po uzasadnieniu nie
zdecyduje inaczej.
(każdy set do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt. przewagi)
7. Wygrany mecz oznacza przejście wyżej w drabince lub uzyskanie 3 pkt
w grupie.
8. Odmowa rozegrania meczu traktowana będzie jako walkower. Czas
oczekiwania na zawodnika wynosi 10 min . Zawodnik, który nie stawi się na
czas przegrywa mecz walkowerem.
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8. Piłki turniejowe zapewnia organizator z jedną żółtą kropką.
9. Maksymalna ilość zawodników biorących udział w turnieju wynosi 20 osób.
10. Do wyłonienia zwycięzcy w całym cyklu Proxicom Squash Grand Prix 2019
organizator liczy trzy najlepsze wyniki ze wszystkich czterech turniejów GP.
11. Punktacja generalna Proxicom Squash GP:
Miejsce

Punkty

1.

30 pkt

2.

25 pkt

3.

20 pkt

4.

15 pkt

5.

14 pkt

6.

13 pkt

7.

12 pkt

8.

11 pkt

9-12

10 pkt

13-16

6 pkt

17-20

2 pkt

§3 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca w kategorii Open
poszczególnych turniejów :
I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa II
miejsce – puchar + nagroda rzeczowa II
miejsce – puchar + nagroda rzeczowa
2. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca w kategorii Open
całego cyklu Grand Prix :
I miejsce – puchar + nagroda ufundowana przez firmę Proxicom
II miejsce – puchar + nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa
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§4 Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność
1. Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność,
zarówno zdrowotną (zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan jego
zdrowia winien umożliwiać mu branie udziału w turnieju, że nie istnieją
przeciwwskazania zdrowotne do brania udziału w turnieju) jak i finansową (każdy z
zawodników zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą odzież, w szczególności
obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej.
2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu
udziału w turnieju.
3. Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym
zakresie i na koszt własny zapoznać się z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej (sposób przeprowadzenia
rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, zachowania
ostrożności itp.).
4. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia
warunki do wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że
zawodnik posiada podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa.
5. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od
nieszczęśliwych wypadków obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww.
ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest obowiązkiem
zawodnika.
§5 Przepisy końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
Zawodnicy przygotowują się do zawodów poza kortami.
Przed startem zawodnik ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki .
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz
ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad bez podania przyczyny.
6. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują
organizatorzy.
7. W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym
regulaminem o sposobie ich rozwiązania decyduje Organizator.
8. Biorąc udział w turnieju zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych i
wizerunku do celów promocyjnych turnieju przez organizatora.
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§6 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych
1.

2.
3.
4.

5.

Administratorem danych jest:
Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a
Numer telefonu: 61 222 86 81.
Celem pozyskiwania danych jest organizacja turnieju squasha z cyklu Proxicom
Squash GP 2019.
Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia turniejów squasha przez
Śremski Sport Sp. z o.o..
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora
dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje
niedopuszczenie do udziału w turnieju.

