5 ELEMENT SQUASH CUP 2019
Положення змагань
1. Мета та завдання:
● Підвищення культурних та спортивних стосунків між гравцями.
● Підвищення рівня майстерності.
● Пошук нових партнерів гри різного рівня.
● Популяризація сквошу.
● Популяризація здорового способу життя.
2. Термін проведення: 2-3 лютого 2019 року.
3. Місце проведення:
м. Київ, вул. Електриків 29А, клуб «5 елемент». На 3 кортах.
4. Учасники змагань:
● чоловіки (Pro; M1; M2);
● жінки (Lady – всіх рівнів);
Формування категорій від 8 чоловік! У разі подачі заявок меншої кількості
учасників – можливе об’єднання категорій.
5. Розклад змагань:
субота – відбіркові ігри в усіх категоріях;
неділя – фінальні ігри.
6. Суддівство:
Усі матчі аматорів будуть обслуговувати кваліфіковані судді. В категоріях Pro –
переможець судить наступну гру.
7. Нагородження: переможці та призери нагороджуються дипломами, медалями та
цінними подарунками.
Призовий фонд в категоріях:
Pro – 5000грн (1місце – 2500грн, 2місце – 1500грн; 3місце – 1000грн);
8. Умови проведення: всі ігри проводяться за змішаною, або олімпійською системою з
розігруванням усіх місць. Ігри будуть проводитися до 11 очок, до 2 виграних геймів. В
категорії Pro матчі до 3 перемог. Кожний гравець буде мати можливість зіграти мінімум 3
матчі.

9. Умови перебування гостей на території клубу: для учасників, котрі не є членами
клубу “5 елемент”, відвідування клубу обмежено.

Для проходу на турнір необхідно: одягнути браслет гостя клубу, залишити на
центральній рецепції документ підтверджуючий особистість, або заставу 1000грн
(повертаються при виході з клубу).
Дозволено відвідувати: сквош-корти, переодягальню, душові, ресторан, паркінг №3.
Під час перебування на території клубу заборонено знімати браслет гостя, відвідувати
інші зони клуба.
У разі порушень умов відвідування, застава йде на сплату гостьового візиту.
10. Термін та подача заявок:
для участі в турнірі необхідно до 30 січня заповнити заявку https://drive.google.com/
open?id=1f2PiYBaQe0h1DUXPCZJ2DrI-VFc0T9vhB6jzzCN0Qxo
та сплатити внесок учасника.
У разі відмови від участі в змаганнях після складання розкладу турніру, внесок не
повертається.
Зверніть увагу на те, що всі учасники офіційних змагань ФСУ повинні мати ліцензію
гравця! Докладно: http://squash.ua/wp-content/uploads/
2016/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf

11. Стартовий внесок:
Для всіх категорій - 600 грн.
Сплатити необхідно до 30 січня за реквізитами:
Приват24 № 5169 3600 0170 9058 Драндалуш Сергій Васильович

Обов’язково вказуйте! (ПІБ, оплата за участь у кубку 5 елементу зі
сквошу 2-3.02.2019).
12. Медична страховка:
учасникам змагань рекомендується мати медичну страховку.
Учасники приймають участь в змаганнях на свій страх та ризик.
Організатори не несуть відповідальність за травми та нещасні випадки, в яких вони
невинні.
13. Організаційний комітет:
Директор турніру - Сергій Драндалуш
squash@5el.com.ua

тел. +38 067 555 15 91, e-mail:

