
 
 

 
SQUASHPARK LIGA – 21. ročník - rok 2022 

 
Základní informace 

 
1.  SQUASHPARK liga (dále jen SPL) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají společně muži i ženy. 
2.  Do klubu – klubové soutěže se lze přihlásit na recepci SQUASHPARKU kdykoliv během roku, hráči mladší  

15 let musí předložit písemný souhlas rodičů. 
3.  Během jednoho ročníku se odehraje 10 kol. Termíny jednotlivých kol a turnajů jsou uvedeny na ligových 

stránkách a jsou pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 
4.  Utkání do SPL se hrají výhradně ve SQUASHPARKU. 
5.  Uspořádání soutěže SPL: Soutěž je rozdělena do skupin, maximální velikost skupiny je 6 hráčů, v nižších 

skupinách může být počet hráčů snížen v závislosti na celkovém počtu hráčů.  
6. Každá skupina hráčů mezi sebou sehraje zápasy během jednoho ligového kola. 
7. Jedno kolo trvá cca 5 týdnů a hraje se systémem každý s každým v čase, na kterém se hráči vzájemně domluví. 

Zápasy si hráči domlouvají převážně telefonicky, telefonní spojení je tedy jedna z podmínek pro přijetí do SPL. 
8. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, za výhry a prohry. Z bodů, které získají, je po 

každém kole vyhodnoceno aktuální pořadí v žebříčku (viz. bodovací systém ligy) a postup, setrvání nebo 
sestoupení ve skupinách. 

9. Startovné do SPL je 350,-Kč na jeden ročník. Startovné musí být uhrazeno nejpozději při prvním ligovém utkání 
v I. kole ročníku. Bez složení této částky nelze hrát. Hráči, kteří během úvodních čtyř kolo odehrají alespoň 
75% svých zápasů obdrží vstupenku na jednu hodinu squashe zdarma. 

10. Ligové zápasy lze hrát za zvýhodněný tarif (viz https://www.squashpark.cz/cs/web/cenik - sekce 
SQUASHPARK liga).  

11. Hráč, který bez udání důvodu neodehraje ani jedno utkání ve dvou kolech, bude automaticky ze soutěže 
vyřazen, a to bez nároku na vrácení startovného. 



Pravidla ligy: 
 

 Začátek 22. ročníku SPL je stanoven na 9. ledna 2022 a zakončení na 31. prosince 2022 (bude upřesněno).  
 Zápasy v jednotlivých skupinách se hrají v intervalu jednoho ligového kola a musí být odehrané do 23:30 

hod. posledního dne kola. Neodehrané zápasy a zápasy odehrané po termínu jsou hodnoceny jako S:S 
(vzájemná skreč) a jsou hodnoceny – 3 body (viz. Bodovací systém). 

 Hráči po odehrání zápasu vyplní ”hlášení ze zápasu” do “Knihy utkání”, kde svým podpisem potvrdí 
výsledek. Příslušný formulář na daný měsíc bude k dispozici na recepci SQUASHPARKU. Hráči v rámci 
svých možností vyplní hlášení o zápasu také na internetu.  

 Účastníci SPL obdrží přístupový kód – login a heslo a dále se budou řídit pokyny na internetu.  
 Hráč má povinnost do 10. dne po zahájení kola nabídnout svým soupeřům termíny k odehrání 

zápasů či reagovat na jimi nabídnuté termíny. Není-li schopen z objektivních příčin termín ve lhůtě 
poskytnout je povinen toto soupeřům sdělit. 
- Hráči, který takto prokazatelně neučiní, mohou jeho soupeři dodržující pravidlo zápas skrečovat (zapíší 
do systému výsledek 3:S ve svůj prospěch kdykoliv od 11. dne kola dále).  
- Nenabídne-li ve stanovené lhůtě termín ani jeden ze soupeřů bude zapsán výsledek S:S, nedojde-li mezi 
hráči k jiné vzájemné dohodě. 
- Tímto ustanovením se budou řídit případné spory mezi soupeři ohledně výsledků 3:S / S:3 / S:S. Přednost 
má vždy domluva mezi hráči, pokud dojde ke vzájemné shodě. Nedojde-li k ní bude zvýhodněn hráč, který 
pravidlo dodržel. 
- Pokud zápas nebyl odehrán není povoleno zapsat jiný výsledek než 3:S / S:3 / S:S, při zjištění porušení 
tohoto pravidla bude výsledek změněn na S:S. 

 Po ukončení kola budou vyvěšeny a na webové stránce zveřejněny výsledky kola, popř. zaslány mailem na 
adresu hráče. Do 48 hodin od zveřejnění výsledků lze podat protest zasláním emailu na adresu 
liga@squashpark.cz 

 Hráči jsou zodpovědní za dodržování pravidel hry a bezpečnosti při hře.  
 Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se 

dohodnou na rozhodčím, musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.  
 Ligová utkání se hrají na 3 vítězné sady, počítá se do jedenácti beze ztrát, dle pravidel ČASQ.  
 Hraje se s míčkem se dvěma žlutými tečkami. 
 Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor SPL nepřebírá odpovědnost za ublížení na zdraví.  
 Doporučujeme hráčům používat ochranné brýle.  

 
 

Bodovací systém ligy: 
 
1. Za účast ve skupinách jsou od v každém přidělovány tzv. extra body, které se započítávají do žebříčku ligy. 

Například účast v: 1. skupině - 400 bodů,  2. skupině -  380 bodů,  3. skupině - 360 bodů, atd. Toto bodování 
platí vždy od 4. kola ročníku, během prvních tří kol je účast v každé skupině ohodnocena 100 body- 
 

2. Druhá část bodů je přidělena dle výsledky jednotlivých zápasů bez ohledu na skupinu:               
 3 : 0   výhra   7 bodů                                   

3 : 1  výhra   6 bodů 
3 : 2  výhra   5 bodů 
2 : 3  prohra   3 body 
1 : 3   prohra   2 body 
0 : 3  prohra   1 bod 

scr S : 3  prohra -3 body  
3 : S  výhra   4 body 
S : S  neodehrané -3 body 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnocení utkání : 
1. Vyhodnocení jednotlivých kol bude provedeno vždy po ukončení kola na základě zápisů do příslušných 

tabulek v knize utkání a na internetu. Kniha je k dispozici na recepci. 
2. Platnost zápisů: 

a) Platný zápis v knize utkání je takový, který má vyplněny všechny kolonky, zapsané skóre je reálné a je 
podepsán buď oběma hráči, nebo jen jedním hráčem a druhý hráč tento zápis nepopře. 

b) Platný zápis v knize utkání vznikne také tak, když účastník nahlásí e-mailem skreč a služba jeho informaci 
zapíše. 

c) Zápis na internetu je platný tehdy, když oba hráči zapíší shodný výsledek. 
d) Je-li platný výsledek na internetu, platí tento zápis. 

3. Na konci odehraného kola se zápisy odehraných a neodehraných zápasů vyhodnotí a provede se nasazení 
hráčů do dalšího kola. 

4. Pravidla postupu a sestupu: hráči, kteří skončili na 1. a 2. místě v každé skupině postupují o jednu skupinu 
výše. Ti, kteří skončili na posledních dvou místech, sestupují o jednu skupinu níže. Hráči na zbývajících 
místech zůstávají ve skupině. 

5. V kole, kde byla přidělena divoká karta, platí upravený postupový klíč (viz divoká karta). 
6. Kritéria pro určení pořadí v lize při rovnosti bodů : 

A) vzájemný zápas 
B) více vyhraných zápasů 
C) méně skrečovaných zápasů (tj. zápasů, které neodehrajete z vaší viny) 
D) poměr setů 
E) více vyhraných setů 

 F) postavení v žebříčku minulý měsíc 
Na základě výsledků jednotlivých skupin se bude na konci každého kola sestavovat žebříček všech hráčů a 
vytvářet nasazení do skupin pro následující kolo. Na konci roku bude vyhodnocen celkový žebříček, z kterého se 
určí celkový vítěz ligy, žebříček žen a neregistrovaných hráčů.  
 

Divoká karta 

Každý nově přihlášený hráč SQUASHPARK Ligy (nebo hráč stávající, nespokojený se svým zařazením do 
skupiny, Ligy) může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU a tím se pokusit zařadit do vyšší ligy, resp. skupiny. 
Divokou kartu lze zakoupit za 300,- Kč. Do každé ligy může být přidělena jedna divoká karta na jedno kolo. 
Divoká karta se nepřiděluje do skupiny 1. Celkem lze přidělit 4 karty na jedno kolo.   

Pokud hráč s DK vyhraje skupinu a zároveň zvítězí ve všech zápasech postupuje o skupinu výše, spolu s ním 
postupuje výše hráč na 2. místě. V ostatních případech skončí-li hráč na 1. nebo 2. místě, potvrdil své zařazení do 
skupiny a zůstává v této skupině i kolo následující (potom teprve může postupovat nebo sestupovat), zbývající dva 
hráči na 1.-3. místě postupují o skupinu vpřed. Ve skupinách, které jsou umístěny pod skupinou s divokou kartou, 
budou sestupovat tři hráči. To platí i u všech níže postavených skupin. 

Žádost o divokou kartu posílejte na liga@squashpark.cz. 
 

Ostatní ujednání: 
 Vítězové musí být osobně přítomni převzetí cen. Omlouvá pouze prokazatelná nemoc. 
 Není-li hráč přítomen předání cen, cena propadá. 
 Organizátoři si vyhrazují možnost organizačních změn a korekcí během SPL. 
 Nastoupením k prvnímu zápasu 1. kola SPL dává hráč najevo svůj souhlas se zněním těchto pravidel.  
 Organizátor SPL si vymezuje právo dosadit nově příchozího hráče, který by podle názoru pořadatele 

zkvalitnil úroveň ligy do vyšší skupiny bez divoké karty. Tímto pravidlem se pořadatel snaží zatraktivnit a 
zkvalitnit soutěž. Pokud takové hráče do soutěže zařadí, může se stát, že dosavadní hráči v daném kole 
nepostoupí, ač vyhráli nebo byli druzí ve skupině, a zároveň hráči, kteří se umístili na 5. a 6. místě, mohou 
spadnout o 2 skupiny níže. 

 Jsou-li v těchto stručných pravidlech  některé body v rozporu rozhodne pořadatel operativně.  
 Odehraje-li hráč omylem jiné utkání, a to i zaviněním pořadatele, nevzniká hráči nárok na jakoukoliv 

náhradu. 
 Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na pořadateli.   

 



 
Ceny pro vítěze SPL: 

 
 
 Ceny budou vyhlášeny během soutěže. 
 Výše cen bude závislá na počtu přihlášených hráčů.  

 
 
 

S organizačním výborem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu a telefonu: 
 

Petr Sýkora:   608 712 836, liga@squashpark.cz 
 
 
 
 
 
 
  

Datum poslední úpravy 9.1.2022. 


