Propozície
21. Majstrovstvá Slovenska v squashi mužov a žien
Termín:

08. – 11. 3. 2017 (štvrtok – sobota)

Miesto konania:

IMET SQUASH – RELAX CENTRUM, Bratislava

Podmienky účasti na MS:
- Majstrovstvá SR v squashi sú uzavretou súťažou pre občanov SR,
- podmienkou účasti je registrované členstvo v SSQA,
MUŽI:
- Majstrovstvá SR hrá 32 hráčov,
- na turnaj mužov je nominovaných 28 najlepších hráčov celoslovenského rebríčka
platného pre mesiac marec 2017,
- ďalších 16 hráčov má právo účasti na kvalifikácii; nasadení sú 4 hráči; štyria
najlepší hráči z kvalifikácie postupujú do hlavnej súťaže,
- v hlavnej súťaži je nasadených 16 hráčov podľa aktuálneho umiestnenia v rebríčku,
- umiestnenie v PSA rebríčku do 150. miesta vrátane má v nasadzovaní prednosť pred
CR SR.
ŽENY:
- právo účasti má 16 najlepších hráčok celoslovenského rebríčka žien platného pre
mesiac marec 2017
- V prípade vyššieho záujmu ako 16 hráčok rozhoduje o zaradení do súťaže v poradí
- Rebríček žien SSQA
- Rebríček mužov SSQA
- Registrácia v SSQA
- Dátum prihlásenia
- nasadené sú 4 hráčky podľa aktuálneho umiestnenia v rebríčku žien,
- prednosť v nasadzovaní má umiestnenie do 100. miesta v CR SR;
- umiestnenie vo WISPA rebríčku do 150. miesta vrátane má v nasadzovaní prednosť
pred CR SR.
Prezentácia:

hráči a hráčky sú povinní potvrdiť svoju účasť na 21. Majstrovstvách SR najneskôr do
pondelka 6. 3. 2017 do 12:00 hod. formou ON LINE registráciu na www.squash.sk.

Štartovné:

hlavná súťaž 15,00 EUR

Losovanie:

rozlosovanie sa uskutoční len z hráčov, ktorí potvrdia svoju účasť predpísanou formou,
v pondelok 6. 3. 2017 o 18:00 hod. v IMET SQUASH CENTRE.
Rozlosovanie je verejné.
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Rozpis zápasov bude zverejnený na internetovej stránke
www.squash.sk a www.squash-ms.sk;
Systém hry:

MUŽI
do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety,
zápasy o umiestnenie - do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety;
ŽENY
do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety,
zápasy o umiestnenie - do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety;

Harmonogram zápasov:
Muži
-

streda
štvrtok
piatok
piatok
sobota
sobota

08. 3. o 15:00 hod.
09. 3. o 10:00 hod.
10. 3. o 11:00 hod.
10. 3. o 17:00 hod.
11. 3. o 16:00 hod
11. 3. o 18:00 hod.

- kvalifikácia
- 1. a 2. kolo
- štvrťfinále
- semifinále
- zápasy o 3. a 4. miesto
- FINÁLE

Ženy
-

piatok
piatok
sobota
sobota
sobota

10. 3. o 10:00 hod.
10. 3. o 17:00 hod.
11. 3. o 10:00 hod.
11. 3. o 15:30 hod
11. 3. o 17:00 hod.

- 1.kolo
- štvrťfinále
- semifinále
- zápasy o 3. a 4. miesto
- FINALE

Presný časový harmonogram zápasov bude zverejnený na internetovej stranke
www.squash-ms.sk;
organizátor si vyhradzuje právo čiastočnej úpravy časového harmonogramu
podľa aktuálnych podmienok;

Organizátor podujatia:
Riaditeľ turnaja:
Zástupca riaditeľa:
Technický riaditeľ:
Hlavný rozhodca:
Zdravotná služba:
Informácie:
Rozhodovanie:

SSQA, SPORTS Production s.r.o, Adequart s.r.o
Mgr. Masarčin Miroslav
David Kubiček
Ing. Dušan Richtárik
Anton Pacek
Nemocnica Kramáre
PhDr. Jana Maniková, GS SSQA (kontakt - 0904 858 234)
rozhodcov na prvý zápas na každom kurte stanoví hlavný rozhodca,
nasledujúci zápas na kurte rozhoduje hráč, ktorý svoj zápas prehral;

Vyhlasovanie víťazov:
Ceny:

o 20:30 hod. po otvorení AFTERparty
MUŽI
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• Prize money pre prvých 8 hráčov v hlavnej súťaži
• Prize money pre víťaza plate
• Trofeje a vecné ceny pre prvých troch v hlavnej súťaži
• Vecné ceny pre víťaza plate
ŽENY
• Prize money pre prvé 3 hráčky v hlavnej súťaži
• Trofeje a vecné ceny pre prvé 3 hráčky v hlavnej súťaži
AFTERparty:
-

sobota 11. 3. 2017 od 20:00 hod.
ROCK CAFE, Bratislava Dúbravka /hneď vedľa IMET SQUASH CENTRA/
živá hudba Martin Kelecsényi band
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