
REGULAMIN MW Metal SQUASH LEAGUE 
 

I CEL 
1. liga służy promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej 
2. zawodnicy rozgrywają mecze o przechodni puchar za pierwsze miejsce i tytuł mistrza MW Metal 
SQUASH LEAGUE w danym sezonie (puchar będzie znajdował się wraz ze zdjęciem i 
personaliami zwycięzcy w ATLAS FITNESS CLUB) 
3. do ligi może przystąpić każdy na zasadzie dobrowolności 
4. uczestnictwo jest bezpłatne 
5. uczestnicy ponoszą koszty wynajęcia kortu wg preferencyjnej stawki dla zawodników atlas MW 
Metal team 
6. rozgrywki prowadzone są w kategorii OPEN 
 

II ZASADY ORAZ KLASYFIKACJA POCZĄTKOWA 
1. liga właściwa trwa osiem kolejek ligowych z miesięczną przerwą po czterech kolejkach 
2. każdy z graczy zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań oraz 
deklaruje swoją postawę fair play, a zarazem rozstrzygać spory w sposób dżentelmeński 
3. wyniki pojedynków należy przedstawić w recepcji klubu w dniu zakończenia meczu 
4. kolejność początkowa wg końcowej klasyfikacji ligi w sezonie ubiegłym 
5. osoby nie uczestniczące w lidze poprzedniej grają tzw. zerową kolejkę w celu przydzielenia 
numerów klasyfikacyjnych. Po przydzieleniu pozycji w lidze kolejka zerowa zostaje 
wypunktowana wg systemu rozgrywek ligowych i uznana za pierwszą 
 

III SYSTEM ROZGRYWEK LIGOWYCH 
1. mecze w ligach „każdy z każdym” 
2. liga składa się z 5 zawodników 
3. jeżeli nie ma wystarczającej ilości zawodników do utworzenia następnej ligi: 
• ostatnia liga może liczyć do 9 zawodników 
• uczestnicy zobowiązani są do zagrania możliwie jak najwięcej meczy jednak cztery są 
obowiązkowe 
• to które mecze zostaną rozegrane decyduje gracz 
• spośród wszystkich rozegranych spotkań do klasyfikacji liczą się 4 najlepiej punktowane 
spotkania 
4. kolejka ligowa trwa 4 tygodnie (28 dni) 
5. po każdej zakończonej kolejce: dwóch najlepszych zawodników z danej ligi awansuje do 
wyższej, dwóch najsłabszych zawodników spada do niższej ligi · jeśli jest tylko jedna liga nie ma 
awansów ani spadków a klasyfikacja jest ciągła 
6. mecz trwa do trzech wygranych setów (best of five games) 
7. punkty w meczu liczone są do 11 punktów (point-a-rally) 
8. punktacja za rozegrane mecze ligowe: 
• przystąpienie do meczu – 1 punkt 
• wygrany mecz – 1 punkt 
• za każdy wygrany set – 1 punkt, plus iloczyn współczynnika przeciwnika za każdy set 
• walkower – minus współczynnik osoby której oddaje się mecz, uzasadniony walkower zgłoszony 
wcześniej do organizatora – minus 1 punkt 
• dodanie przypisanego własnego współczynnika na koniec kolejki za rozegranie wszystkich 
obowiązujących meczów 
9. o kolejności w lidze decyduje ilość zdobytych punktów plus współczynnik (jeśli może zostać 
przyznany) z danej kolejki. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje: · wyższy 
współczynnik w danej kolejce 
10. ostatnia kolejka ligowa jest grą ustalającą zdobytą lokatę w lidze 
 



IV ORGANIZACJA MECZÓW LIGOWYCH 
1. mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZSQ 
2. za skontaktowanie się i uzgodnienie z partnerem terminu meczu odpowiedzialny jest gracz 
sklasyfikowany na wyższym miejscu w lidze 
3. nierozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje przyznaniem walkowera 
graczowi z którego winy mecz się nie odbył 
4. w przypadku winy obojga graczy, każdemu z nich przyznaje się  minusowe punkty 
5. w przypadku problemów z uzgodnieniem terminu spotkania o zaistniałej sytuacji należy 
niezwłocznie powiadomić organizatora, który zastrzega sobie prawo wyznaczenia daty pojedynku 
6. osobą prowadzącą ligę z ramienia organizatora oraz rozstrzygającą kwestie sporne jest Wojciech 
Wiśniewski – 502 524 766, sekretarz ligi – Justyna Orpel – 501 520 607 
 

V KLASYFIKACJE KOŃCOWA 
1. O klasyfikacji końcowej decyduje suma zdobytych punktów we wszystkich kolejkach ligowych 
2. Ogłoszenie mistrza, uroczyste rozdanie pucharów i nagród w terminie ustalonym przez 
organizatora, podane do wiadomości na stronie internetowej 
3. Za udział w lidze uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe ( określone przez organizatora ligi, dla 
każdej z kolejek inne) na koniec rozgrywek . Wyjątek stanowi sytuacja  w której zawodnik nie 
rozegrał 8 i więcej meczy – nagroda nie należy się. 
 
• W SPRAWACH NIE OBJĘTYCH REGULAMINEM I O KWESTIACH SPORNYCH 
ROZSTRZYGA PROWADZĄCY 
 
• PRZYSTĄPIENIE DO LIGI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU LIGI 
ORAZ REGULAMINU KLUBU 


