DSiR-A.421.5.2018

GWIAZDKOWY TURNIEJ SQUASH’A
AQUAPARK 2018
§1
Organizator imprezy:
Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o. o. w Pile, ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła,
Tomasz Kowalewski STUDIO SPORT, ul. Akacjowa 8, 64-920 Piła,
§2
Cel imprezy:
Niniejsza impreza nie jest imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego, jej celem
jest:
1. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
2. Integracja rodzinna i społeczna;
3. Popularyzacja squash’a.
§3

Termin i miejsce imprezy:
* Termin:
15 grudnia 2018 roku, start godz. 10:00
* Miejsce imprezy:
Aquapark (korty squash), ul. Artura Grottgera 4, Piła
Warunki uczestnictwa:
* Zgłoszenia do dnia 15.12.2018 roku:

§4

– osobiście – recepcja fitness i squash I piętro Aquapark Piła;
– telefonicznie: 67 211 73 50 – recepcja fitness i squash lub 500 019 079 Tomasz Kowalewski
– www.bo5.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto oraz telefon kontaktowy.
Uwaga!
• Wszyscy uczestnicy składają pisemne oświadczenia o stanie zdrowia (druk do pobrania na
stronie internetowej www.aquaparkpila.pl).
• Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców (druk
do pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl).
*Opłaty:
- Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać opłaty w kasie recepcji fitness w wysokości
50,00 zł najpóźniej do dnia 15.12.2018 do godz. 10:00.
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§5
•
•
•

Nagrody:
Medale za miejsca I – III
Nagrody rzeczowe za miejsca I – III
Certyfikaty
§6

Skrócone zasady gry:
• Singlowy mecz w squash’a rozgrywany między dwoma zawodnikami, składający się
maksymalnie z 3 setów. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który zdobędzie dwa sety.
• Każdy set rozgrywa się do 11 pkt.
• Każda rozegrana piłka liczy się jako punkt (oczywiście jeśli nie ma nakazanego
powtórzenia).
• Każdy zdobyty set to 1 punkt w klasyfikacji generalnej.
§7
Zasady turnieju:
• Kategoria: mężczyźni OPEN.
• System rozgrywania turnieju będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników.
Organizator zapewnia:
• Medale
• Ubezpieczenie OC
• 2 korty do squash’a
Sędziowie:
1. Tomasz Kowalewski

§8

§9

§ 10
Ubezpieczenie:
• OC - impreza ubezpieczona przez organizatora
• NNW – Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie
i w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym - ubezpieczenia od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków w związku z udziałem w turnieju i treningach.
§ 11
Zapytania:
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu:
Tomasz Kowalewski - 500 019 079 / Recepcja fitness & squash Aqua Park Piła - 67 211 73 50
* Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, dobrowolnie wyraża zgodę Centrum Rekreacji
Aqua-Pil Sp. z o.o. na opublikowanie wizerunku oraz osiągniętych wyników na stronie internetowej
www.aquaparkpila.pl, w portalu Facebook – Aquapark Piła oraz materiałach i wydawnictwach
firmowanych przez CR Aqua-Pil Sp. z o.o.
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