Retningslinjer for opførsel på banen

Retningslinjer for opførsel på banen
Dette er en dansk oversættelse af regel 17 – opførsel på banen, og dette regelsæt gælder alle
kampe som afvikles under Dansk Squash Forbund
a. Regel 17 pålægger at dommeren i tilfælde af en uacceptabel opførsel på banen ”skal
straffe spilleren”. Vurderingen af overtrædelsens karakter og straffens hårdhed er dog
op til dommerens skøn. Dette har igennem årene ofte medført tildeling af forskellige
straffe (eller ingen overhovedet) for de samme forseelser, afhængigt af hvem der har
dømt. På den ene side kan en hård (forkert) straf være blevet tildelt for en enkelt eller
mild overtrædelse; mens på den anden side kan en mild dom eller ingen overhovedet
være blevet tildelt for en grov overtrædelse. Spillerne ved ikke på forhånd hvilke standarder der er gældende, og dommerne står tilbage og skal selv sætte deres egne standarder.
b. Udfærdigelsen af disse retningslinjer er et forsøg på at skabe lidt orden på det eksisterende kaos og give både dommere og spillere muligheden for vejledning i anvendelsen
af Regel 17. Hvis dommere følger disse retningslinjer rimeligt tæt, så vil spillere vide på
forhånd hvilke standarder der gælder for anvendelsen af reglerne vedrørende forstyrrelse: målet er en mere ensartet konsekvens. Opnåelsen af en sådan konsekvens vil gavne squashsporten utroligt meget.
c. Dommere vil anvende de følgende retningslinjer i de relevante situationer. Mens dommerne jf. Regel 17 stadigvæk har mulighed for at vælge om der har været en overtrædelse ifølge reglen eller ej. Hvis dommeren vurderer at en overtrædelse er sket så skal
disse retningslinjers konsekvenser følges:
d.

Misbrug af udstyr (ketcher eller bold eller andet udstyr)
Mindre forseelse (f.eks. kaste ketsjeren på gulvet efter at have tabt et sæt, slå
hårdt til bolden efter duellen er ovre):


Advarsel for opførsel

e. Grov forseelse (f.eks. bevidst ødelægge ketsjeren, smide ketsjeren mod væggen; slå bolden eller kaste ketsjeren ud af banen):

f.

Stroke for opførsel

Hørbar eller visuel uanstændighed:
- Mindre forseelse (f.eks. bandeord; blasfemi):


Advarsel for opførsel
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- Grov forseelse (Hørbar eller visuel uanstændighed):


Stroke for opførsel

g. Trækning af tid
- Mindre forseelse (f.eks. tilbage på banen med nogle sekunders forsinkelse; tager sig ekstra meget tid på banen til at serve):


Advarsel for opførsel

- Grov forseelse (f.eks. meget sent tilbage på banen; lang diskussion med
dommeren):


Stroke for opførsel

h. Uenighed
- Mindre forseelse (f.eks. betvivle en dom/afgørelse): Advarsel for opførsel
- Grov forseelse (f.eks. langvarig diskussion eller gentagende gange betvivle eller udvise uenighed med domme/afgørelser):

i.

Stroke for opførsel

Krænkelse af official:
- Mindre forseelse (f.eks. utiltalende kommentarer om officials eller domme/afgørelser):


Advarsel for opførsel

- Grov forseelse (f.eks. nedsættende kommentarer om officials eller domme/
afgørelser):


Stroke for opførsel

- Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. skyde bolden mod officials eller ud
blandt tilskuere; kaste ketsjeren mod officials eller ud mod tilskuere):

j.

Tab af sæt eller kamp, afhængig af grovheden

Overdreven fysisk kontakt:
- Mindre forseelse (f.eks. at løbe ind i modstanderen): Advarsel for opførsel
- Grov forseelse (f.eks. fysisk krænkelse af modstander):


Stroke for opførsel

- Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. bevidst skade sin modstander; farligt spil
der skader modstanderen):


Tab af sæt eller kamp (afhængigt af forseelsens alvorlighed og skadens alvor)
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k. Usportslig opførsel:
- Mindre forseelse (f.eks. komme med negative kommentarer om sin modstander):


Advarsel for opførsel

l.
- Grov forseelse (f.eks. gentagende negative eller nedsættende kommentarer
om modstanderen; hvilke som helst intimidering af modstanderen):


Stroke for opførsel

Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. ekstrem opførsel der bringer spillet i
miskredit):


Tab af sæt eller kamp (afhængig af alvorligheden af forseelsen)

m. Coaching under spil:
- Første gang:


Advarsel for opførsel

- Anden gang:


Stroke for opførsel og bortvisning af den overtrædende person

n. Gentagende eller overdreven dårlig opførsel:


Når, efter dommerens opfattelse, spilleren gør sig skyldig i gentagende gange at udvise uacceptabel opførsel på banen efter en af retningslinjerne ovenfor, skal dommeren tage skridt til ved næste overtrædelse at enten give den samme straf for anden gang en af retningslinjerne bliver overtrådt, eller give en hårdere end den der allerede er tildelt. Dog skal dommeren, hvis Advarsel for opførsel allerede er blevet
givet for både den første og anden overtrædelse af et af punkterne,
tildele stroke ved tredje overtrædelse. (Eksempel: Hvis spilleren har
modtaget en advarsel for opførsel for uenighed, så skal der på den
næste uenighed gives endnu en advarsel eller stroke. På den tredje
overtrædelse skal der gives stroke).

Vedtaget på Turneringsmødet i Odense den 22. maj 2016.
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