
PIERWSZY RAZ NA SQUASHU?
 

AKTYWNOŚĆ DLA
KAŻDEGO

RYWALIZCJA POZYTYWNA ENERGIA

fitness squash
complex

CO TO JEST SQUASH?
 

Squash (z ang. zgniatać, miażdżyć) to bardzo dynamiczna gra,
polegająca na przemiennym odbijaniu przez dwóch zawodników piłki
od ściany przedniej w sposób utrudniający przeciwnikowi jej
prawidłowy odbiór.

POPRAWIA ZDROWIE 1H GRY - SPALONE
PONAD 800 KCAL

POPRAWIA
KONCETRACJĘ
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UBIÓR
 

Odpowiedni ubiór do gry w squasha to: koszulka , spodenki lub
spódniczka, skarpetki oraz buty - koniecznie halowe - nie
pozostawiające śladów na podłodze. Ubiór powinien być wygodny -
niekrępujący ruchów.

 

SPRZĘT
 

Sprzęt do squasha: rakiety, piłeczkę oraz okulary ochronne
wypożyczysz w recepcji klubu.

WSKAZÓWKA

 
Wchodząc na kort weź tylko niezbędny sprzęt do gry. wszystkie inne
przedmioty (telefon, woda, ręcznik) możesz pozostawić na stoliku przy korcie
którty wraz z kanapą jest do twojej dyspozycji podczas gry.
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ROZGRZEWKA
 

Przed rozpoczęciem gry wykonaj kilka ćwiczeń rozgrzewających -
przebiegnij się po korcie, wykonaj wymachy ramionami, zrób kilka
przysiadów.

 

REGULAMIN KORTÓW
 

WSKAZÓWKA

 
Dobra rozgrzewka to o wiele mniejsze prawdopodobieństwo poniesienia
kontuzji

Regulamin kortów do gry w
squasha znajduję w
pomieszczeniu w którym znajdują
się korty.



 

fitness squash
complex

KORT DO GRY
 

Kort do gry otoczony jest 4 ścianami: ścianą przednią, ścianą tylną
(szyba) oraz dwiema ścianami bocznymi.

WSKAZÓWKA

 Wszystkie ściany biorą udział w grze.
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ROZPOCZĘCIE GRY -  SERWIS
 

Grę rozpoczynamy od losowania, który z zawodników będzie serwować
pierwszy.Gracz który wygrał losowanie rozpoczyna grę uderzając piłkę w taki
sposób aby odbiła się ona od górnej części ściany przedniej - pomiędzy linią
autową a linią środkową (pole zielone) - następnie piłka musi wpaść na pole
serwisowe przeciwnika (pole niebieskie). Ważne jest, by gracz wykonujący
serwis miał chociaż jedną swoją stopę całym swoim obrysem w kwadracie
serwisowym (kolor pomarańczowy).

WSKAZÓWKA

 Wykonaj serwis uderzjąc piłkę bezpośrednio z powietrza. 
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WYMIANA
 

Po prawidłowym serwisie rozpoczynamy wymianę. gracze odbijają piłkę
naprzemian. Linie na podłodze nie mają żadnego znaczenia - do dyspozycji
jest pełny kort. Zadaniem graczy jest odbijanie piłki tak aby po każdym
uderzeniu odbiła się ona od ściany przedniej pomiędzy linią dolną a linią górną
(zielone pole)

WSKAZÓWKA

 Nie ma znaczenia od ilu ścian może odbić się piłka - najważniejsze
aby piłka zawsze odbiła się od ściany przedniej.
Jeśli piłka najpierw odbije się od ściany bocznej lub tylnej a następnie
od ściany przedniej - uderzenie jest prawidłowe
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 DODATKOWE ZASADY GRY
 

Przed uderzeniem piłka może odbić się od podłogi tylko 1 raz
Każda piłka (również podczas odbioru serwisu) może zostać odbita przez
gracza bezpośrednio z powietrza (bez odbicia od podłogi)
W jednym secie, gra się do 11 punktów. gdy wynik jest wyrównany 10:10 -
gra się do dwóch punktów przewagi.

WSKAZÓWKA

 Zapoznaj się z regulaminem squasha dostępnym przy korcie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 

Gra w squasha skazuje nas na bliski fizyczny kontakt z przeciwnikiem
dlatego bardzo ważne jest aby gracze wzajemnie dbali o swoje
bezpieczeństwo. Jeśli twoje zagranie może spowodować uderzenie
przeciwnika piłką lub rakietą - przerwij grę i powtórzcie wymianę.
Staraj się nie wpadać swoim ciałem na ścianę tylną (szybę)
Zalecana jest gra w okularach ochronnych.
Pilnuj aby szklane drzwi od kortu podczas gry były zawsze zamknięte.

ŻYCZYMY MIŁEJ  GRY
 



DODATKOWE INFORMACJE
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SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY
 www.polskisquash.pl

UMÓW SIĘ NA TRENING SQUASHA
 

Maciej Sanojca 
Trener Światowej Federacji Squasha 

(WSF LEVEL 1)

Kontakt: 794374751


