Polish Masters Squash Open 2018
26-28 października
Kontakt
Dyrektor Turnieju:
Katarzyna Zygan
Tel: +48 500 497 222
e-mail: katarzyna@squash4you.pl

Sędzia główny:
Paweł Winiarczyk
Tel: +48 609 375 646
e-mail: winiarczyk.pawel@gmail.com

Terminarz
Polish Masters Squash Open odbędzie się w dniach 26-28.10.2018
Rozpoczęcie turnieju- piątek 26.10 godz. 9:30-10:00
Ceremonia zakończenia turnieju, wręczenie nagród- 28.10 (najpóźniej o godz.17:00)
Data przyjmowania zgłoszeń
Piątek, 12.10.2018
Formularze wysłane po upływie terminu zgłoszeń ( 12.10) nie będą przyjmowane!

Miejsce turnieju
SQUASH4YOU PÓŁNOC ( 7 kortów)
Nad Strugą 7, 31-408 Kraków
http://www.squash4you.pl/pmso
https://www.facebook.com/pmso2014
Kategorie
Mężczyźni: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70,
Kobiety: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych grup w przypadku
niewystarczającej ilości zgłoszeń w obrębie danej kategorii.
Każdy zawodnik może grać tylko w jednej kategorii!

Wymagania
W turnieju mogą uczestniczyć gracze, którzy mają ponad 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 lat w
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pierwszym dniu turnieju. Według zasad WSF i ESF gracze muszą posiadać aktywny numer SPIN, aby
uczestniczyć w uznawanych przez ESF, WSF wydarzeniach. Zawodnicy nie posiadający numeru SPIN
mogą zarejestrować się i wyrobić go poprzez stronę www.worldsquash.org/spin

Rozstawienie
Rozstawienia dokona Masters Sub- Committee Seeding Panel, wykorzystując ostatnie dostępne
wyniki oraz obowiązujące w dniu zamknięcia zgłoszeń rankingi ESF Masters, zgodnie z wytycznymi
ESF Masters Circuit.

Mecze
Wszystkie mecze są rozgrywane systemem best of five, zgodnie z zasadami WSF. Każdy gracz
rozegra minimum trzy mecze. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do
organizowania „plate matches” składających się z trzech najlepszych wyników. Wykorzystany
zostanie system punktowania PAR 11 do dwóch punktów przewagi
Drabinki
Maksymalnie 64 , dla 3-dniowego turnieju.
Sędziowanie
Zawodnicy są zobowiązani do sędziowania i liczenia punktów podczas meczu.
Piłka turnieju
DUNLOP PRO XX.
Nagrody
Nagrodami w turnieju są medale oraz nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii
wiekowej.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po zakończeniu turnieju w ostatnim jego dniu
( 28.10), nie później niż o godz. 17:00
Ubezpieczenie
Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własne ryzyko. Organizatorzy oraz ESF nie biorą
odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje, zranienia lub wypadki. Odpowiednie
ubezpieczenie jest w zakresie zawodnika lub jego krajowej federacji squasha.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie dla zawodników wybierających opcje pakietów z noclegiem.
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Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez organizatora imprezy!
Opcja 1
HOTEL PURO KRAKOW ****
Ogrodowa 10
31-155 Kraków
www.en.purohotel.pl/krakow
( dla pakietów B oraz C)
Opcja 2
DWOREK ZŁOTY RÓG
Legnicka 3
31-216 Kraków
http://www.zlotyrog.com/
( dla pakietu E)
Transport
Zawodnicy oraz osoby towarzyszące z opłaconymi pakietami startowymi B, C i E będą miały
zapewniony transfer z/na Lotnisko Kraków Balice lub Dworzec Główny Kraków. Zapewniony
będzie także transport pomiędzy hotelem, a klubem Squash4You ( pakiet B i C)
Zgłoszenia
Polish Masters Squash Open jest turniejem dla zawodników Masters, pod warunkiem, że
zawodnik nie jest zawieszony przez swoją krajową federację squasha. Wszystkie zgłoszenia
muszą być przesłane w oficjalnym formularzu zgłoszeniowym ( plik excel do pobrania lub
skan) na adres: turniej@squash4you.pl
Płatności
Wpisowe oraz opłata za pakiet startowy muszą zostać wpłacone na konto podane poniżej,
najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń (12.10.2018 r.)
Bank: Bank Zachodni WBK
Odbiorca: Squash4You s.c.
Numer konta : 72 1090 1795 0000 0001 2087 2937
W tytule przelewu proszę wpisać:
PMSO 2018 oraz imię, nazwisko i numer SPIN zawodnika.
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Pakiety startowe
Pakiet A
Wpisowe (zawierające opłaty na rzecz the ESF /PFS), koszulka turniejowa

/ € 55 od osoby

Pakiet B
/ € 199 od osoby / € 160 osoba towarzysząca
Wpisowe (zawiera opłaty ESF/PFS), 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym ( Hotel
PURO****), 5 posiłków w klubie, transfer z i na lotnisko/ Dworzec Główny do Hotelu, transport
pomiędzy klubem a hotelem ,koszulka turniejowa
Do pokoju jednoosobowego na życzenie jest dodatkowa opłata!

Pakiet C
/ € 265 od osoby / € 210 osoba towarzysząca
Wpisowe (zawiera opłaty ESF/PFS), 3 noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym ( Hotel
PURO****),5 posiłków w klubie, transfer z i na lotnisko/ Dworzec Główny do Hotelu, transport
pomiędzy klubem a hotelem ,koszulka turniejowa
Do pokoju jednoosobowego na życzenie jest dodatkowa opłata!

Pakiet D (posiłki)
/ € 95 od osoby
Wpisowe (zawierające opłaty na rzecz the ESF /PFS), koszulka turniejowa, 5 posiłków w klubie (
lunche, kolacje)

Pakiet E (opcja tańszego zakwaterowania )
/ € 170 od osoby
Wpisowe (zawiera opłaty ESF/PFS ) 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym (Hotel Dworek
Złoty Róg- 5 min pieszo od klubu S4Y), 5 posiłków w klubie, koszulka turniejowa, transfer z i na
lotnisko lub Dworzec Główny do Hotelu
Do pokoju jednoosobowego na życzenie jest dodatkowa opłata!

Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy

(pakiet B i C )
(pakiet E )

/ € 40 od osoby za noc
/ € 20 od osoby za noc

Dopłata za kolejną noc w pokoju dwuosobowym

(pakiet C)
(pakiet E )

/ € 70 od osoby za noc
/ € 40 od osoby za noc

Dopłata za kolejną noc w pokoju jednoosobowym

(pakiet C)
(pakiet E)

/ € 95 od osoby za noc
/ € 50 od osoby za noc
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Drabinki
Maksymalny rozmiar drabinki to 64 podczas trzech dni trwania turnieju. Lista zawodników oraz
harmonogram pierwszych meczy zostaną opublikowane 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na stronie
ESF oraz organizatora.
Drabinki turniejowe każdej kategorii będą opublikowane na stronie organizatora oraz ESF około
godziny 17:00 na dzień przed turniejem!
Do tego dnia wszystkie bieżące informacje będą dostępne na stronie organizatora oraz na grupie
facebookowej “European Squash Masters”. Zachęcamy do dołączenia!

Rozporządzenia i kary ESF
Turniej jest zgodny z wytycznymi ESF Masters Circuit Guidelines- dostępne na stronie
internetowej ESF.
Na graczy, którzy nie stawią się na turnieju lub wycofają z niego (do 2 dni przed jego
rozpoczęciem) i nie będą posiadać zwolnienia lekarskiego zostaną nałożone kary rankingowe.
W przypadku wycofania się z turnieju opłaty zostaną zwrócone w następujący sposób:
a) W przypadku wycofania się do 30 dni przed rozpoczęciem turnieju: opłaty zostaną zwrócone
w 100% (minus koszty bankowe)
b) W przypadku wycofania się od 7 do 30 dni przed rozpoczęciem turnieju: opłaty zostaną
zwrócone w 50% (minus koszty bankowe)
c) W przypadku wycofania się w terminie 6 dni lub mniej do rozpoczęcia turnieju: zwrot opłat- w
gestii organizatora

Jeżeli zawodnik:
a) Zapisał się na turniej i nie stawił się, otrzyma zero punktów rankingowych za turniej.
b) Nie rozegra wszystkich zaplanowanych dla niego meczy z powodów innych niż
choroba lub kontuzja otrzyma zero punktów rankingowych za turniej.
c) Popełni wykroczenie opisane w punkcie a) lub b) po raz drugi w okresie 12 miesięcy,
zostanie wykluczony z ESF Masters Circuit na okres 12 miesięcy.

