Campionatul AEROSQUASH

1. Ce este Campionatul AEROSQUASH?
Este o competiție interna care isi propune sa promoveze jucatorii de squash din cadrul clubului.
Totodata este mediul ideal pentru socializare si consolidarea relatiilor intre jucatori. .
2. Cine se poate înscrie în Campionat?
Orice jucător amator de squash care se află în baza de date Aerosquash sau care doreste sa ni se
alature.
Inscrierea in Campionatul AEROSQUASH este GRATUITA.
3. Cum se va derula competitia?
Competitia va fi organizata pe urmatoarele categorii: baieti, fete, juniori (18 ani neimpliniti la inscriere).
In functie de numarul de participanti se vor organiza mai multe grupe valorice, fiecare grupa avand
maxim 8 jucatori.
Sistemul de joc este “fiecare cu fiecare” in cadrul grupei.
O etapa dureaza 2 luni.
La finalul fiecarei etape, primii 2 clasați din ligile 2, 3, 4, 5 etc., promovează în ligile superioare, iar ultimii
2 clasati din ligile 1,2,3,4,5 etc., retrogradează în ligile inferioare.
4. Când si cum se joacă meciurile?
Jucatorii, de comun acord cu partenerii, isi vor programa meciurile personal.
Rezervarea se face la recepția clubului Aerosquash, la numărul de telefon 0731 333 330 si trebuie
precizat ca aceasta este pentru un meci de Ligă Squash, si numele celor 2 jucatori.
La începutul fiecărui joc, cei doi jucători vor primi de la receptie un tabel de scor pe care îl vor completa
cu rezultatul partidei și il vor semna. La finalul meciului, tabelul va fi predat la receptia clubului.
Se joaca pe sistemul: cel mai bun din 5 seturi.
Plecand de la premiza ca toti participantii stapanesc foarte bine regulamentul, meciurile vor fi arbitrate
de catre cei 2 jucatori.
5. Cum se punctează?
Se acorda 1 punct celui care a castigat meciul.

În cazul în care 2 jucători obtin același număr de puncte, jucătorul care a câștigat meciul direct dintre cei
doi, va fi clasat superior.
6. Ce se întâmplă in caz de neprezentare?

A- Neprezentarea la un meci prestabilit de catre cei doi participanți duce la pierderea acestuia cu 30 de către cel absent.
B- Jucătorii care nu au efectuat cel puțin 4 meciuri în grupele din care fac parte, vor fi retrogradați
în ultima Liga.
C- Jucătorii care nu au jucat niciun meci în grupele din care fac parte, vor fi retrogradați în ultima
Liga, însă pentru a putea participa la următoarea etapă sunt obligați să achite un avans
echivalent al celor 4 meciuri obligatorii!

7. Programarea meciurilor

Datorita numarului mare de rezervari si a gradului ridicat de ocupare a terenurilor dupa orele 17:00,
programarile meciurilor se vor face cu cel putin 3 zile inainte.
In cazul in care 2 jucatori, datorita programului zilnic diferit, nu pot ajunge la un acord pentru o
programare in timpul saptamanii, meciurile respective se vor disputa in weekend-uri.

8. Accesul la clasament
Toți participanții vor avea acces la clasamentul online, pe site-ul : www.aerosquash.ro, care va fi
actualizat permanent.
9. Taxa de participare
Pentru fiecare meci/rezultat se achita la receptie suma de 50 lei (25 lei/jucator).
10. Premierea
La finalul fiecărei etape , clubul Aerosquash Băneasa va organiza festivitatea de premiere.
*Jucatorii clasati pe primele 3 pozitii in prima Liga - baieti vor primi la sfarsitul campionatului
vouchere/premii astfel:
Locul 1 – voucher echipament 400 lei;

Locul 2 – voucher echipament 300 lei;
Locul 3 – voucher echipament 200 lei.
Jucatorii care promoveaza in Ligile superioare vor primi vouchere/premii cu ore gratuite astfel:
Locul 1 – 3 ore gratuit;
Locul 2- 2 ore gratuit;
Locul 3 – 1 ora gratuit.
Jucatoarele clasate pe primele 3 pozitii in Liga -fete vor primi vouchere/premii astfel:
Locul 1 – voucher echipament 200lei;
Locul 2 – voucher echipament 100 lei;
Locul 3 – 1 ora gratuit.
Totodata se va organiza o tombolă pentru toți participanții din cadrul Ligii Aerosquash .
Fotografiile castigatorilor Ligii AEROSQUASH vor fi afisate, cu acordul personal al jucatorilor ,in cadrul
Clubului.
*Valoarea maxima a premiilor este valabila in cazul disputarii celor 28 de meciuri. Astfel, premiile isi pot
modifica valoarea, in functie de numarul de meciuri jucate.

11. Alte Reguli ale Ligii Aerosquash
Este permisa inscrierea in Liga dupa inceperea acesteia, insa jucatorii inscrisi ulterior nu vor putea fi
evaluati. Acestia vor intra in ultima Liga, urmand a avansa ulterior. Meciurile se vor joaca cu mingea
standard de squash, cu două puncte galbene.
Neintelegerile trebuiesc comunicate unui membru al personalului clubului Aerosquash care va raporta
problema comitetului organizator al clubului, a cărui decizie va fi definitivă.
Este obligatorie desfasurarea meciului in decursul a maxim 60 minute.
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