Regler for sanktioner, dispensationer og
klager
§ 1. Bemyndigelse
Stk. 1: Turneringsudvalget (TU) påser, at reglerne i ”Regler for Danmarksturneringen for hold”, ”Regler for
ledelse af squashturneringer”, ”Regler for Danmarksranglisten” og ” Retningslinjer for opførsel på banen”
overholdes.
Stk. 2: Alle afgørelser skal foreligge hurtigst muligt, efter at den sanktionskrævende begivenhed har fundet
sted.
Stk. 3: Alle afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 4: Alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.
Stk. 5: Alle afgørelser kan inden 14 dage appelleres til appeludvalget.
Stk. 6: TU kan tage sager om overtrædelse af reglementet op på egen hånd. Behandlingen kan også ske på
baggrund af en henvendelse til udvalget. Sådanne henvendelser indsendes på TU’s dertil beregnede
formular.
Stk. 7: Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge inden 10 dage efter, at udvalget er blevet gjort bekendt
med en klages sagsakter. Konkrete omstændigheder kan dog begrunde, at denne frist ikke kan overholdes.
Stk. 8: Reglen i stk. 3 medfører, at en part, der ikke har fået fuldt medhold eller er blevet idømt en sanktion,
kan se, hvilke årsager der ligger til grund herfor. Muligheden for appel kan således overvejes på
fuldt oplyst grundlag. Manglende overholdelse af denne bestemmelse medfører, at klagefristen først
løber, når bestemmelsen er opfyldt, og afgørelsen kommet frem til modtageren.
Stk. 9: Indeholder afgørelsen ingen klagevejledning, løber klagefristen fra klagevejledningen er kommet
frem til modtageren.
Stk. 10: Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er kommet frem til klubben/spilleren. En afgørelse
anses for at være kommet frem til modtageren dagen efter dens afsendelse. Ved anvendelse af mail dog
samme dag som afsendelsen.
Stk. 11: Fristen for indgivelse af klage udløber på 14. dagen efter, at afgørelsen er kommet frem til
modtageren.
Stk. 12: Alle klager skal være skriftlige.
Stk. 13: Ved indbringelse af sager for en højere instans kan ved skønsmæssige afgørelser alene
grænserne for skønnet prøves. Såfremt en afgørelse beror på et frit skøn, som er tilladt ifølge reglementet,
kan dette skøn ikke ændres. Der kan altså ikke ske prøvelse af frie skøns hensigtsmæssighed/rimelighed.

§ 2. Sanktionsmuligheder
Stk. 1: Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre bøde og/eller andre sanktioner, der idømmes af TU jf.
bestemmelserne i stk. 2-7.

Stk. 2: Bødernes størrelse fastsættes af bestyrelsen eller Turneringsmødet og offentliggøres i DSqF’s
takstblad.
Stk. 3: Sanktioner over for hold:
1. Dømme holdet som taber af en turneringskamp,
2. Bestemme at holdet ikke kan rykke op i en højere række,
3. Bestemme at holdet ikke kan deltage i slutspil,
4. Bestemme at kampen skal spilles om.
Stk. 4: Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne om holdturneringer kan TU:
1. Idømme et hold tvangsnedrykning,
2. Udelukke et hold fra Danmarksturneringen.
Stk. 5: Sanktioner over for spillere:
1. Karantæne fra at repræsentere klubben i holdkampe i en periode
2. Udelukkelse fra at deltage i turneringer i en periode
Stk. 6: Sanktioner over for klubber
1. Udelukkelse fra at arrangere åbne turneringer i en periode
2. Udelukkelse fra at deltage i Danmarksturneringen.
Stk. 7: Såfremt en klub erklæres konkurs eller indleder forhandling om tvangsakkord følges reglerne i Dansk
Squash Forbunds vedtægter §13.
§ 3. Dispensationer
Stk. 1: Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan TU dispensere fra bestemmelserne i dette
reglement og regelsættene nævnt i §1 stk. 1.
§ 4. Klagefrist
Stk. 1: Klager over en kamp, en turnering, ranglisten eller andet skal være indgivet til TU senest 10 dage
efter den hændelse, der klages over.

