
Mērķis: Veicināt iedzīvotāju kopīgu laika pavadīšanu aktīvā un azartiskā atpūtā,

kā arī veicināt nodarbošanos ar skvošu kā sportā aktivitāti;

Sacensību vieta un laiks: 31. jūlijs no plkst. 10:00 Pļaviņas, pilsētas brīvdabas

skvoša korts, Raiņa iela 66b.

Organizē: Biedrība Skvoša Klubs Pļaviņas ar Pļaviņu apvienības pārvaldes

atbalstu.

Dalībnieki: Dalībai turnīrā var pieteikties amatieru līmeņa skvoša spēlētāji:

pieaugušie sieviešu W2 (līdz 4 dalībniekiem) un W3 (līdz 6 dalībniekiem)  grupas,

pieaugušie vīriešu M2(līdz 4 dalībniekiem) un M3 (līdz 6 dalībniekiem)  grupas.

W2 un M2 grupās piedalās spēlētāji ar labāko spēles prasmi, ņemot vērā

reitingus, bet W3 un M3 grupās piedalās spēlētāji ar vājāko spēles prasmi, ņemot

vērā reitingus. Sadalījumu pa grupām nosaka turnīra organizatori.

Sacensību sistēma: Spēļu sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikto dalībnieku

skaita. M2 un W2 dalībnieki izspēlēs apļa turnīru savās grupas (spēle līdz 2 geimu

uzvarām). Divi labākie tiekas finālā spēlē par pirmo vietu turnīrā (spēle līdz 3

geimu uzvarām). M3 un W3 dalībnieki, piesakoties 6 dalībniekiem, tiks sadalīti

divās apakšgrupās savās grupās, kur izspēlēs apļa turnīru (spēle līdz 2 geimu

uzvarām). Divi labākie tiek savas grupas pusfināla izslēgšanas spēlēs. Pusfināla

uzvarētāji tiekas savas grupas fināla spēlē par pirmo vietu turnīrā (spēle līdz 3

geimu uzvarām). Ja pieteikumā būs 5 un mazāk dalībnieki, tad grupās tiks

izspēlēti apļa turnīri (spēle līdz 2 geimu uzvarām).  

Spēles inventārs: Visās spēlēs tiek izmantotas bumbiņas ar diviem dzelteniem

punktiem. Turnīra organizatori nodrošinās spēles ar atbilstošām bumbiņām.

Spēlētājam jāizmanto skvošam paredzētas raketes, apavi un apģērbs.

Tiesāšana: Spēli tiesā iepriekšējās spēles spēlētāji. Pirmo spēļu tiesnešus nozīmē

sacensību organizatori.

Balvas: Katras grupas uzvarētājs, otrās vietas ieguvējs un trešais labākais, pēc apļa

turnīra rezultātiem, saņems balvas no turnīra organizatoriem un atbalstītājiem. 

Pieteikumi: No 20.  līdz 27. jūlija plkst. 17:00 rankedin.com lietotnē

Jautājumiem:  Facebook Messenger @squash.plavinas ,

Dalības maksa: 10 eur. 

 

 

 

 

 

Pļaviņu pilsētas sporta svētku skvoša turnīrs

     Nolikums

                                  Watsapp grupa Skvoša Klubs Pļaviņas.


