Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: 2019-02-12-39
Modtaget dato: 12/2-2019
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Morten Black

Klub:

Slagelse Squash

Funktion i klubben:

Driver centret hvor klubben spiller sine hjemmekampe

Mailadresse:

morten@nsq.dk

Dato for henvendelse:

12.02.2019

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:
Dispensation:

En ny klage:
X

Tilføjelse til igangværende klage:

Andet:

Dispensation:
Kan vi få dispensation når vi skal bygge/renoverer baner så de har målene LxB =
9760mm X 6.379mm
Regelhenvisning:
RECOMMENDED STANDARDS OF CONSTRUCTION
4.00 COURT DIMENSIONS & TOLERANCES
4.01 The finished plan dimensions of the International singles court, measured
1000mm above finished floor level, shall be:
Length: 9750mm plus or minus 10mm
Width: 6400mm plus or minus 10mm
Diagonals: 11665mm plus or minus 20mm
Formål med dispensation (skriv, hvad der ønskes opnået):
Vi vil gerne bede om denne dispensation, da vi mener at det giver den bedste
renovation/genopbygning af banerne, at vi påsætter samme plader, som der er i
Næstved – uden på de eksisterende (og desværre meget hullede) beton baner.
Meget bedre baner, der ikke kræver lapninger hele tiden.
TU's afgørelse:
Konklusion
Ansøgningen om dispensation til at ombygning af baner imødekommes
Begrundelse
Bredden på banen skal ifølge WSF være 6390 mm. som minimum. Renoveringen i
Slagelse vil medføre at banen vil være 6379 eller 11 mm. uden for de specifikationer
som WSF foreskriver.
I ”regler for squash, singles (dansk) foreskrives desuden følgende.
KONSTRUKTION

En squashbane kan konstrueres af forskellige materialer, forudsat at de giver
passende tilbagespring til bolden og er sikre at spille på.
TU vurderer at afvigelsen på de 11 mm. ikke har en afgørende betydning for afvikling
af holdkampe og turneringer under ”Dansk Squash”. I fald at pladerne giver et
passende tilbagespring imødekommes dispensationen.
Dato for afgørelse
16/02-2019

Uddrag af ”Regler for sanktioner, dispensationer og klager”:
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. 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.
Klagevejledning:
Eventuel appel fremsendes via email til squash@dansksquash.dk.

