„Letné Squashové Dní“
Propozície
Termíny :
-

Letné Squashové Dni ( LSD ) je séria turnajov, ktoré sa budú hrať vo Victoria squash centre počas letnej sezóny
2017
Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov, ktorí majú záujem
Hrací deň bude streda a bude sa hrať každý druhý týždeň ( resp. sa presunie +/- týždeň podľa potreby )
Predbežné termíny : 12.7. - 26.7. - 9.8. - 23.8. - 6.9.
Stredňajšie termíny sa môžu v pripade nutnosti posunúť o 1 deň pred alebo po určenom termíne, prípadne úplne
zrušiť
Ak sa termín zmení alebo zruší, organizátor je povinný na túto zmenu upozorniť a to v dostatočnom predstihu

Systém turnaja :
-

-

Pavúk – 16, v prípade vyššieho počtu prihlásených hráčov sa adekvátne upraví
Turnaja sa teda môže zúčastniť ľubovoľný počet hráčov !!!
Turnaj bude ZRUŠENÝ ak sa prihlási menej ako 6 hráčov.
V hlavnom pavúku hráme na 2 víťazné sety – pavúk sa ale dohráva do konečného poradia, t.z., že každý hráč
v hlavnom pavúku bude hrať 4 zápasy ( v prípade 16 hráčov – inak hrá adekvátne menej )
V prípade ak bude počet prihlásených hráčov 12 alebo menej je možné namiesto pavúka vytvoriť základné
skupiny, v ktorých sa bude hrať systémom „každý s každým“ a podľa umiestnenia v skupinách sa bude hrať ďalej
o konečné poradie.
Výber systému turnaja – Pavúk alebo Skupiny je na rozhodnutí organizátora.
Nasadenie do prvého kola LSD sa vykoná na základe Koncoročného rebríčka Klubovej ligy jednotlivcov
Nasadenie do ďaľších kôl LSD sa bude vykonávať podľa aktuálneho rebríčka LSD.

Štartovné :
-

9,- € / turnaj
4,- € / turnaj - juniori

Prihlasovanie na turnaj :
-

Prihlášky na turnaj je nutné odoslať najneskôr v deň konania turnaja do 15:00 na email : kral@squashvictoria.sk
alebo SMS na tel. číslo 0907 / 754 889 alebo proste zatelefonujte na toto číslo.
Je možné prihlásiť sa aj priamo pred turnajom, najneskôr však do 17:30 u riaditeľa turnaja
Ak nebude o 15:00 prihlasený dostatočný počet hráčov (6) – turnaj sa ruší – organizátor to najneskôr do 15:30
oznámi všetkým prihláseným účastníkom

Losovanie :
-

Prihlásení hráči sú povinní sa prezentovať vo Victoria squash centre 1/4 hod pred začiatkom turnaja ( ak to
nestíhate, tak dajte vedieť telefonicky – inak nebudete zaradení do turnaja !!! )
Hráči, ktorí sa zaprezentujú sa zoradia podľa aktuálneho rebríčka LSD ( v prvom kole podľa poradia v KLJ )
Ak je počet prihlásených hráčov menej ako 12, do hlavného pavúka sa nasadia 2 hráči ( 1. hore, 2. dole ), prípadne
sa vytvoria skupiny do ktorých budú hráči nalosovaní podľa aktuálneho rebríčka LSD
Ak je počet hráčov 12 a viac, nasadia sa 4 hráči ( 1. hore, 2. dole, 3. a 4. sa vylosuje )
Ostatní hráči do počtu 16 budú dopísaní do pavúka zhora nadol losovaním.
O 18:00 sa začína hrať !!!

Victoria squash centrum Žilina
www.squashvictoria.sk

kontakt : 0917 / 974 921
0911 / 929 692

Bodovanie :
-

Body do celkového poradia získavajú všetci hráči, ktorí sa zúčastnia turnaja

-
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Do celkového poradia sa rátajú body za 3 najlepšie umiestnenia počas trvania LSD
V poslednom – finálovom kole LSD získajú hráči o 50% viac bodov ako v štandardnom kole
Po každom kole sa bude zostavovať aktuálny rebríček LSD, podľa ktorého budú hráči nasadzovaní v ďaľšom kole
Ak hráč absolvuje viac ako 3 turnaje, najhoršie výsledky sa mu škrtajú
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí viac lepších umiestnení
Hráč s najvyšším počtom bodov za 3 najlepšie turnaje sa stane víťazom LSD

-

Ceny :
V každom turnaji prví traja hráči dostanú symbolické ( tekuté ) ceny
Prví traja hráči v celkovom hodnotení LSD získajú trofeje a upomienkové predmety.

Iné :
-

Príďte si troška ponaťahovať svoje rozhorúčené telo v strede týždňa na squash
LSD je tu len pre Vás, ktorí nechcete ani v lete vypadnúť zo squashového rytmu
Všetko čo v lete natrénujete sa Vám vráti v sezóne
Čakáme na Vás všetkých
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