SQUASHOVÝ TURNAJ
11. 1. 2019
V pátek 11. 1. 2019, od 17:50 do cca 22:30 hodin, pořádáme otevřený squashový
turnaj. Zúčastnit se mohou ženy a muži, kteří se squashi věnují pravidelně, mají chuť
vyzkoušet si své schopnosti a strávit příjemný čas. Turnaj je určen především pro
neregistrované hráče. Hráči registrovaní u ČASQ se mohou zúčastnit pouze v případě, že
nejsou výše než na 65. místě oficiálního žebříčku ČASQ mužů nebo jsou členy klubu Squash
Modrý svět. Výsledky turnaje se započítávají do Letňanského squashového poháru
2018/2019.
Přihlášky do turnaje jsou možné prostřednictvím on-line rezervace přístupné
z www.squashMS.cz nebo, pokud si hráč zřídil účet v rezervačním systému, na recepci.
V případě naplnění kapacity turnaje se hráč může přihlásit jako náhradník a při uvolnění
kapacity bude automaticky zařazen do turnaje. O zařazení bude hráč ihned informován emailem a SMS zprávou. Jestliže se hráč rozhodne turnaje nezúčastnit, prosíme o brzké
zrušení přihlášky, aby si mohl zahrát někdo další.
Startovné je 250 Kč na osobu, počet hráčů v turnaji je omezen na 16. Každý
z účastníků bude hrát minimálně 4 utkání (viz hrací systém), podle dosavadních turnajů se
předpokládá, že všichni odehrají 6 utkání.
Hrací systém:
1. Hráči budou rozlosováni do 4 skupin po 4 hráčích, kde hraje každý s každým na dva vítězné gemy. První dva
z každé skupiny postupují do bojů o 1. místo, 3. a 4. z každé skupiny hrají dále o 9. místo. O pořadí ve
skupině rozhoduje: 1. poměr vyhraných a prohraných gemů, 2. vzájemné zápasy (gemy, skóre), 3. rozdíl
celkového skóre ze všech zápasů, 4. los
2. O první (nebo o 9.) místo se hraje vyřazovacím systémem na dva vítězné gemy. Vítězové zápasů postupují
do dalšího kola, poražení budou hrát o další umístění.
3. Všechny gemy se hrají „beze ztrát“ do 11 získaných bodů, přičemž bodový rozdíl na konci gemu musí být
minimálně dvoubodový.

Těšíme se na Vaši účast!

