
 
III Otwarte Mistrzostwa Kutna i Powiatu Kutnowskiego w Squasha 

Regulamin 
 

 

1) Zasady ogólne: 

a. Mistrzostwa otwarte, amatorskie.  

b. Osoby, które nie skończyły w dniu rozgrywania mistrzostw 16 roku życia 

muszą złożyć pisemną zgodę rodzica na udział. 

c. Mistrzostwa rozgrywane będą w kategoriach: mężczyźni OPEN, mężczyźni 

pow. 40 roku życia, kobiety OPEN. 

d. Kategorie zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia się minimum 

8 zawodników/zawodniczek. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość gry 

w innej kategorii. 

e. Mistrzostwa będą rozegrane na 2 kortach Aquaparku Kutno. W przypadku 

większej liczby osób mistrzostwa mogą zostać dokończone w innym terminie. 

  

2) Planowany harmonogram: 

a. Termin zgłoszeń upływa dnia 27 stycznia 2016 (środa) o godz. 12:00. 

b. Losowanie i ustalenie planu gier odbędzie się w Aquaparku Kutno  

29 stycznia 2016r. o godz. 18:15. 

c. Termin mistrzostw to 30 stycznia 2016r. godzina 12:00 dla mężczyzn pow. 40 

roku życia, 13:00 dla kobiet open oraz godzina 14:30 dla kategorii open. 

 

3) Zgłoszenia: 

a. Istnieje możliwość pobrania formularza ze strony internetowej 

www.aquaparkkutno.com  

b. Wypełniony formularz z podpisem należy dostarczyć do kasy Aquaparku 

jednocześnie uiszczając opłatę wpisową do dnia 27 stycznia 2016 (środa) do 

godz. 12:00. 

c. Istnieje również możliwość płatności przelewem na konto Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kutnie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym – 

aquapark@mosir.kutno.pl  

d. Do udziału w kategorii OPEN może zgłosić się maksymalnie 32 uczestników, 

w kategorii mężczyzn pow. 40 roku życia – maksymalnie 24 zawodników, 

w kategorii damskiej – maksymalnie 16 zawodniczek.  

e. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

f. Lista zapisanych będzie zamieszczona na stronie www.aquaparkkutno.com 

 

4) Opłata wpisowa wynosi: 

a. 39 zł 

b. Osoby posiadające kartę Multisport,  FitProfit, Ok System nie mogą z niej 

skorzystać przy opłacie. 

c. Organizator zastrzega sobie, że wpisowe nie może zostać uiszczone kartą 

AquaPass. 

 

http://www.aquaparkkutno.com/
mailto:aquapark@mosir.kutno.pl


5) Sposób rozegrania: 

a. Nie pojawienie się zawodnika w ustalonym terminie meczu skutkuje 

wykreśleniem z tabeli. Opłata startowa nie będzie zwracana. 

b. System rozgrywek dla każdej kategorii będzie uzależniony od ilości 
zgłoszonych zawodników i zostanie ustalony po zakończeniu rejestracji.  

c. Mecze będą rozgrywane w systemie do 2 wygranych setów (best of 3), każdy 
set będzie rozgrywany do 11 punktów z zachowaniem dwupunktowej 
przewagi (czyli przy stanie 10:10 gra na przewagi). 

d. Zawodnicy mają prawo do 5-minutowej rozgrzewki bezpośrednio przed swoim 
meczem na korcie, na którym będą grać oraz do 1-minutowych przerw po 
każdym secie. 

     

6) Bonusy: 

Organizator zapewni pakiet startowy. Podczas imprezy zostaną rozlosowane 

nagrody-niespodzianki. W dniu turnieju może skorzystać ze strefy basenowej 

oraz cardio-siła. 

Po rozstrzygnięciu planowane jest spotkanie integracyjne na kręgielni 

z poczęstunkiem o godz. 20:30. Każdy zawodnik może zabrać 1 osobę towarzyszącą.  

 

7) Sprzęt 

a. Piłki zapewnia organizator. 

b. Mecze będą rozgrywane piłeczką DUNLOP z dwiema żółtymi kropkami.  

c. Organizator zaleca stosowanie okularów ochronnych, które można 

wypożyczyć w kasie Aquaparku Kutno. 

 

8) Nagrody: 

a. Przewidziane są statuetki w każdej kategorii za I, II i III miejsce. 

b. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

9) Postanowienia końcowe 

a. Zawodnik może brać udział tylko w jednej kategorii.  

b. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.  

c. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywania mistrzostw.  

d. Wszyscy gracze występują na własną odpowiedzialność. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy 

oraz  uszczerbki na zdrowiu biorących udział w mistrzostwach. 

f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 

g. Wejście na kort dozwolone tylko w obuwiu z podeszwami "non marking". 


