Rozgrywki Masters Squash Tour w 2015 roku
Szanowni Wielbiciele Squasha!
Polska Federacja Squasha z przyjemnością informuje, że zainaugurowany w roku 2014 cykl turniejów Masters
Squash Tour (MST), czyli rozgrywek skierowanych do wszystkich Wielbicielek i Wielbicieli naszego sportu, którzy
ukończyli 35 lat, będzie kontynuowany w roku 2015.
Rozwijanie przez Polską Federację Squasha rozgrywek MST następuje w ramach realizacji rozwoju squasha
rekreacyjnego. W związku z intensywnym wzrostem poziomu całego polskiego squasha, rozgrywki Masters są
idealnym rozwiązaniem dla wszystkich graczy, dla których coraz większym wyzwaniem jest rywalizacja z młodymi
zawodnikami w turniejach PFS w kategoriach seniorskich. MST to także propozycja dla wszystkich, dla których
squash jest połączeniem dynamicznego sportu z imprezą towarzyską, a także bodźcem do podróży w inny region
Polski. Połączenie gry w turnieju ze spotkaniem się z przyjaciółmi z kortów innych miast jest niewątpliwie jedną z
wartości, jakie niesie ze sobą squash w ogóle, a w wydaniu Masters w szczególności.
W pierwszym roku rozgrywek odbyły się turnieje 'Masters Squash Tour' we Wrocławiu, Bielsku Białej, Szczecinie,
jak również zaliczany do Europejskiego cyklu European Masters Circuit turniej 'Polish Masters Squash Open'
w Krakowie oraz Mistrzostwa Polski Squash Masters we Wrocławiu.
W drugim roku rozgrywek również planujemy kilka turniejów podstawowych ('Masters Squash Tour' planowane na
miesiące V, VI, VII lub VIII oraz IX), międzynarodowy turniej 'Polish Masters Squash Open' (zaplanowany w dniach
23 – 25 października 2015) oraz kończące cykl rozgrywek Mistrzostwa Polski Masters (21 – 22 listopada 2015 r.).
Wysłuchaliśmy przekazane nam uwagi, które powstały po pierwszym roku rozgrywek i na ich podstawie
skorygowaliśmy Regulamin oraz punktację turniejów (wprowadzona większa liczna punktów za turniej
międzynarodowy), jak również ustaliliśmy bardziej przejrzysty sposób wyliczania rankingu (do sumy punktów
graczy liczą się najlepsze cztery wyniki spośród wszystkich turniejów rozegranych w ostatnich 18 miesiącach).
Zamierzamy również rozwinąć rozgrywki Masters poprzez dołożenie Drużynowych Mistrzostw Polski Masters
(planowana inauguracja w roku 2016), jak również zwiększenie turniejów Masters poprzez dodanie turniejów
regionalnych.
Równocześnie zapraszamy do udziału w turniejach europejskich Masters, w tym w szczególności w rozgrywanych
co dwa lata Mistrzostw Europy Masters, które odbędą się od dnia 27 sierpnia 2015 r. w szwedzkim Malmo.
Polska Federacja Squasha planuje wesprzeć wyjazd Reprezentantów Polski poprzez częściowe dofinansowanie
kosztów wyjazdu. Szczegóły w najbliższych tygodniach.
Zapraszamy zawodników do udziału w rozgrywkach, a kluby do udziału w przetargach na organizację imprez ,
których szczegóły znajdują się na stronie PFS.
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