
 

Zasady i regulamin rozgrywek Babskiej Ligi Squasha (BLS)  
 
IDEA ROZGRYWEK:  
Ideą Babskiej Ligii Squasha jest rywalizacją kobiet biorących udział w lidze poprzez 
rozgrywanie indywidualnych turniejów squashowych organizowanych przez klub 
Squash4You Północ, podczas których zawodniczki zdobywają punkty do RANKINGU. Ranking 
odzwierciedla ilość punktów zdobytych przez zawodniczki w poszczególnych turniejach oraz 
zajmowane przez nich miejsca.  
 
SZCZEGÓŁY: 
 
ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW 

Turnieje rozgrywane są systemem pucharowym lub grupowym. Finalna formuła rozegrania 
turnieju zależy od ilości zgłoszonych zawodniczek. Turniej rozgrywany systemem „Best of 3” 
czyli do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów, przy stanie 10-10 gra się do 2 punktów 
przewagi. Gramy o wszystkie miejsca (po przegraniu meczu gra się o dalsze pozycje).  
 
Klub zastrzega sobie prawo do rozegrania turnieju wg poniższych zasad: 
- jeżeli liczba zawodniczek będzie równa bądź mniejsza od 7 to turniej będzie rozgrywany 
systemem grupowym (metodą "każdy z każdym") – dwie grupy 
- jeżeli liczba zawodniczek będzie równa 8 to turniej będzie rozgrywany systemem 
pucharowym 
- jeżeli liczba zawodniczek będzie równa bądź większa od 9 oraz równa bądź mniejsza od 12 
to turniej będzie rozgrywany systemem grupowym (metodą "każdy z każdym") – trzy grupy 
- jeżeli liczba zawodniczek będzie między 13 a 16 to turniej rozgrywany będzie systemem 
pucharowym 
 
ROZSTAWIENIE ZAWODNICZEK 
System grupowy: 
Każda z zawodniczek zostaje przydzielona do jednej z grup, uwzględniając jej poziom gry. O 
przydziale do grup decyduje miejsce w Rankingu Ligii.  
 
System pucharowy: 
Przy pierwszym turnieju nastąpi losowanie. Przy drugim i kolejnych turniejach, rozstawienie 
następuję wg aktualnego Rankingu Ligi. 
 
RANKING 
Każda z zawodniczek za udział w turnieju otrzymuje punkty zależne od wywalczonego 
miejsca (tabela poniżej).  
 
Miejsca i punktacja w rankingu (Łączny zasięg wynosi 32 miejsca rankingowe):  
1 – 100pkt  
2 – 90pkt  
3 – 85pkt  
4 – 80pkt 
5 – 75pkt  



6 – 70pkt  
7 – 65pkt 
8 – 60pkt  
9 – 55pkt  
10 – 50pkt  
11 – 45pkt  
12 – 40pkt 
13 – 35pkt  
14 – 30pkt  
15 – 25pkt  
16 – 20pkt  
17-22 – 15pkt  
23-27 – 10pkt  
28-32 – 5pkt  
 
Po rozegraniu turnieju zawodniczki otrzymują punkty do Rankingu Ligi. Im więcej 
rozegranych turniejów na koncie zawodniczki, tym więcej punktów można uzbierać. Do 
rankingu końcowego bierze się pod uwagę 5 najlepszych występów danej zawodniczki. 
 
!!! UWAGA !!! Każdy zawodniczka rozgrywek Babskiej Ligi Squasha musi wziąć udział w 
minimum 5 turniejach, w trakcie trwania jednej edycji ligowej by być sklasyfikowanym. W 
przypadku uczestnictwa w mniej niż 5 turniejach, zawodniczka zostanie wykreślony z Ligi.  
 
TERMINY ROZGRYWEK  
Turnieje Babskiej Ligi Squasha rozgrywane są według ustalonego wcześniej harmonogramu 
w Squash4You Północ – średnio co dwa tygodnie w niedzielę od godziny 16:00 do 18/19:00 
na 3 kortach. Łącznie rozegranych zostanie 8 turniejów w ramach jednej edycji.  
 
W ciągu roku kalendarzowego odbędzie się nie mniej niż 2 edycje. 
 
!!! UWAGA !!!  
W przypadku większej liczby zawodniczek Klub zobowiązuje się do udostępnienia większej 
liczby kortów.  
 
ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia do Babskiej Ligi Squasha możliwe są w dowolnym czasie trwania rozgrywek, czyli 
następują w systemie ciągłym od dnia rozpoczęcia ligi (10.02.2013r.).  
 
Zawodniczki zgłaszają się na konkretny turniej. Każda zawodniczka chcąca uczestniczyć w 
danym turnieju Babskiej Ligi Squasha, zobowiązana jest wysłać swoje zgłoszenia na adres e-
mail: bls@squash4you.pl lub zgłosić się do recepcji klubu Squash4You Północ lub 
Squash4You Centrum podając swoje dane (imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer 
telefonu).  
Zgłoszenia do udziału w danym turnieju przyjmowane są do soboty poprzedzającej turniej do 
godz. 23:59. 
 



Lista zgłoszonych osób będzie aktualizowana na stronie: http://www.squash4you.pl/squash-
babska-liga Po zamknięciu listy zgłoszeń i losowaniu, tabelka i plan gier będzie opublikowany 
na tej samej stronie (niedziela, do godziny 12.00). 
 
 
OPŁATY  
Członkostwo w Babskiej Lidze Squasha jest bezpłatne.  
Opłata za udział (jednorazowy) w turnieju wynosi 35 zł.  
Opłatę należy wnosić w Recepcji Klubu Squash4you Północ lub Centrum lub przelewem 
(potwierdzenie dokonania przelewu prosimy przesyłać na maila bls@squash4you.pl).  
 
Posiadaczki kart MultiSport/FitFlex/FitProfit/Ok System płacą za turniej jedynie 20zł!  
(różnica - 15zł, jest finansowana z w/w karty) 
 
Dane do przelewu:  
Odbiorca: Squash4You s.c. Numer rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0411 0850 
Nazwa banku: BGŻ BNP PARIBAS 

W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń z udziału w danej kolejce lub nie pojawienia 
się na turnieju, zawodniczka jest zobowiązana do zapłaty wpisowego za kolejkę.  

Zawodniczka rezygnująca z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniona z opłaty za nią, gdy 
znajdzie na swoje miejsce zastępczynię. 

PODSUMOWANIE / NAGRODY 
Rozgrywki odbywają się w dwóch edycjach półrocznych: 1 edycja (II-VI), 2 edycja (IX-I).  
 
Najlepsze zawodniczki zostaną uhonorowane nagrodami na uroczystym podsumowaniu 
sezonu ligowego podczas ostatniego turnieju danej edycji. 

Zapisanie się do któregokolwiek turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Babskiej 
Ligii Squasha. Zawodniczki wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i 
nazwisko) na stronie internetowej www.squash4you.pl 
 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu 
zawodniczek biorących udział w rozgrywkach. Zawodniczki biorą udział w lidze na własną 
odpowiedzialność. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie 
trwania sezonu Babskiej Ligi Squasha. 

Organizatorem rozgrywek Babskiej Ligi Squash4You oraz turniejów w Klubie Północ jest 

Magdalena Wojtuń. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres 

mailowy: bls@squash4you.pl 

!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH BABSKIEJ LIGI SQUASHA!!! 
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