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§1 Regler for ledelse af squashturneringer
a. Reglerne er vedtaget på Turneringsmødet. Reglerne skal følges, og de gælder for arrangører af turneringer og deltagere til turneringer under Dansk Squash Forbund. Turneringer under Dansk Squash Forbund er åbne for medlemmer af klubber under Dansk
Squash Forbund og udenlandske spillere, som er medlem af et forbund under WSF.
Udenlandske spillere indplaceres efter niveau af arrangøren, og ved tvivlstilfælde kan
Turneringsudvalget (TU) kontaktes for sparring på indplacering.
Alle spillere skal være oprettet i Squashportalen og have licens.
b.

Forbundet kan optage medlemmer midlertidigt med det formål at gøre det muligt for
dem at deltage i individuelle seniorturneringer. Som forbundsmedlem får spilleren en
spillerlicens og tilmeldes Danmarksranglisten med mulighed for at tilmelde sig til individuelle turneringer. Medlemskabet indebærer ingen yderligere rettigheder. Et medlemskab er begrænset til to sæsoner hvorefter spilleren skal overgå til medlemskab af en
klub.

c. Reglerne omfatter
- klassificering af spillere
- klassificering af turneringer
- tilmeldinger
- seedning
- lodtrækning
- turneringsledelse
- program
- administration
- straffebestemmelser
d. Reglerne gælder alle discipliner under Dansk Squash Forbund (squash single, double,
veteran, rapidball, racketball m.v.), med mindre andet specifikt er vedtaget.
- For Junior Grand Prix gælder regler fastsat specifikt for disse turneringer.
e. Turneringer godkendt på Turneringsmødet vil fremgå af Dansk Squash Forbunds aktivitetskalender, og der må ikke afholdes invitationsturneringer samtidig med turneringer,
som fremgår af aktivitetskalenderen.
f.

Hvis bestemmelser og tidsfrister ikke overholdes, kan TU idømme arrangøren en bøde,
og ved gentagelsestilfælde kan TU i en periode undlade at tildele en klub ansvaret for at
være arrangør af turneringer.
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g. Turneringer under WSF følger WSF-reglerne, hvis disse er i konflikt med Dansk Squash
Forbunds regler.
h. Bødestørrelser fremgår af Dansk Squash Forbunds takstblad.

§2 Klassificering af spiller og turneringer
a. Alle spillere skal på kampdagen være fyldt 14 år. Der kan søges dispensation hos TU for
denne regel. Dispensation kan gives, hvis det sportslige niveau vurderes at være højt
nok. Dispensationsansøgningen skal være underskrevet af forældre/værge, klub og forbundstræner, hvor forbundstræneren med sin underskrift står inde for spillerens niveau.
b. Turneringer kan afholdes i rækkerne M (Mester), A, B, C, D osv. for damer og herrer, og
det skal fremgå af turneringsansøgningen hvilke række turneringen starter med, f.eks.
M- eller A-række.
c. En turnering kan ansøges som
- Danmarksmesterskab
- Grand prix turnering
- Cup-turnering (bynavn+cup, f.eks. Silkeborg Cup)
d. En arrangør skal i invitationen anføre max. antal deltagere til turneringen.
e. ”Regler for Danmarksranglisten for seniorer” fastsætter, hvilke individuelle turneringer
der indgår i beregning af Danmarksranglisten, og for disse turneringer skal klassificering
af rækkerne ske efter Danmarksranglisten.
f.

Alle spillere, der kan repræsentere Danmark på landsholdene, kan deltage ved Danmarksmesterskaberne (DM) i M-rækken. En udenlandsk spiller kan ikke deltage i M-rækken i single.

g. Arrangøren af turneringen kan udstede ét wildcard (WC) pr. række, og en spiller tildelt
WC seedes altid lavest i rækken.
WC til Danmarks- eller regionale mesterskaber skal ansøges hos TU, som vil behandle
ansøgningen sammen med sportskoordinatoren og en forbundstræner i Dansk Squash
Forbund.
Til øvrige turneringer skal ansøgning ske til arrangøren.
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Ansøgning om WC skal ske senest ved sidste frist for tilmelding til turnering.
WC kan udstedes til en spiller, der vurderes til at have styrkeniveau til den række spilleren ansøger WC til.
Det skal fremgå af det udsendte turneringsprogram, hvilke spillere der har fået tildelt et
WC.
h. Sidste års forsvarende Danmarksmester er automatisk kvalificeret til deltagelse i den
bedste række uanset ranglisteplacering, og det tæller ikke som et WC.

§3 Fordeling af turneringer
a. Ansøgning om værtskab for en turnering skal indsendes til TU inden den frist TU fastsætter.
b. Tildeling af turneringer og tidspunkt for deres afvikling tildeles ved Turneringsmødet i
forbindelse med godkendelse af næste års aktivitetskalender. Klubber, som har ansøgt
rettidigt, prioriteres højere end andre ansøgere, og klubber, der har skabt tradition for
afholdelse af turneringer på bestemte datoer, kan der tages hensyn til.
c. Ansøgning om afholdelse af turnering skal ske ved udfyldelse af fremsendt ansøgningsformular fra TU til klubberne indeholde følgende:
- hvilken turnering
- hvilke rækker
- ønsket tidspunkt for afvikling
- og evt. øvrige oplysninger som fremgår af ansøgningsformularen
d. Arrangøren er ansvarlig for, at der spilles med bolde, som er af godkendt mærkat fra
Dansk Squash Forbund, til turneringen, og banerne skal være godkendt af Dansk
Squash Forbund og på turneringstidspunktet holde minimum 15 grader celsius, målt
midt på banen en meter over gulvet.
e. Arrangøren er ansvarlig for transport mellem spillesteder, hvis der spilles mere end et
sted.

§4 Annoncering og tilmelding til turnering
a. Alle turneringer skal annonceres på Squashportalen minimum 6 uger før afholdelse.

Side 5 af 13
Senest vedtaget på turneringsmødet i Odense 26. maj 2019

Regler for ledelse af squashturneringer

b. Tilmeldingsfristen fastsættes af den arrangerende klub.
c. Tilmeldte til en turnering kan frit afmelde sig op til tilmeldingsfristens udløb.
d. Hvis tilmelding sker efter tilmeldingsfristen for turneringen, og inden programmet for
turneringen er offentliggjort og udsendt, er arrangøren ikke forpligtiget til at medtage
spilleren. Hvis der gives dispensation, skal der gives dispensation til alle som har ansøgt
efter tilmeldingsfristen.
e. Efter offentliggørelse af program kan der kun optages spillere til turneringen, hvis spilleren er tilmeldt efter sidste tilmeldingsfrist og inden offentliggørelse af programmet,
hvis der kommer afbud i den række, som en spiller i henhold til sin ranglisteplacering er
berettiget til at spille i.
f.

Deltagergebyret for en turnering må ikke overstige det maksimum, som er fastsat i
Dansk Squash Forbunds takstblad, og den arrangerende klub bestemmer selv hvordan
deltagergebyret skal betales.

g. Hvis en spiller melder afbud efter tilmeldingsfristens udløb er spilleren forpligtiget til at
betale deltagergebyret.
h. En spiller der er i restance med betaling af deltagergebyr er ikke spilleberettiget til turneringer før restancen er betalt.
i.

Hvis der tilmeldes flere spillere til en turnering, end den arrangerende klub i invitationen har meddelt, at der er plads til, begrænses deltagerantallet efter først-til-mølleprincippet. Hvis den arrangerende klub klart har meddelt det i invitationen i Squashportalen, kan begrænsningen dog ske på baggrund af placering på Danmarksranglisten
startende fra de lavest placerede. Eventuelt betalt tilmeldingsgebyr returneres.

j.

Aflysning af en turnering kan før invitation er offentliggjort ske ved henvendelse til TU.
Hvis en klub ønsker at aflyse efter turneringen er annonceret, kan det kun ske med dispensation givet af TU, hvis der er færre en 24 deltagere til et Grand Prix, eller færre
end 16 deltagere til øvrige turneringer. Aflyses en turnering uden dispensation fra TU,
kan arrangøren idømmes en bøde.

§5 Turneringsledelse
a. Arrangøren er ansvarlig for, at alle regler incl. spilleregler overholdes.
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b. Arrangøren udpeger en turneringsleder, der ved frafald kan udpege en stedfortræder,
og turneringslederen og TU udgør sammen med arrangøren/turneringslederen turneringsledelsen, og har ansvaret for at regler overholdes og afgør alle spørgsmål vedr.
turneringen.
c. Turneringsledelsen skal sørge for, at der til samtlige kampe er en person, som skal varetage opgaven som dommer, og evt. en ekstra person, der varetager opgaven som
markør.
d. Ved de individuelle Danmarksmesterskaber skal der i M-rækken så vidt muligt benyttes
uddannede dommere, der har bestået Dansk Squash Forbunds dommerkursus 1, og
markører til semifinaler og finaler. Dansk Squash Forbund kan yde tilskud efter ansøgning og betale 100 kr. pr. dømt semifinale og finalekamp til dommerne i M-rækken hos
damerne og herrerne.

§6 Turneringens struktur
a. Arrangøren kan vælge at afvikle turneringen over 1, 2 eller 3 dage. Hvis den afvikles
over
- 1 dag, må der max. være 8 spillere i en række
- 2 eller 3 dage, må der max. være 16 spillere i en række
b. Der må max. planlægges med 3 kampe pr. spiller pr. dag i en række.
c. Alle rækker skal planlægges, så alle deltagere hvis muligt spiller mindst 2 kampe.
d. Alle kampe spilles med Point-A-Rally scoring til 11 og bedst af 5 sæt.
e. I alle turneringer, hvor kampene tæller til Danmarksranglisten, skal rækkerne afvikles
efter et af følgende spillesystemer:
-

Fuld monrad (9 – 16 spillere)
Halv monrad (5 – 8 spillere)
Pulje hvor alle spiller mod alle
2 – 4 puljer efterfulgt af placeringskampe i puljeform.

§7 Regler for seedning
a. Deltagerne inddeles i rækker på baggrund af deres placering på Danmarksranglisten,
og det skal være den seneste opdatering af Danmarksranglisten ved tidspunktet for
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udløb af tilmeldingsfristen.
b. Der finder lodtrækning sted på første turneringsdag.
c. MONRAD-rækker
Lodtrækningerne baseres i hver række på de deltagendes spilleres ranglisteplacering.
For monradrækker gælder, at
-

de
de
de
de

gule indsættes uden lodtrækning
blå indsættes efter lodtrækning
grønne indsættes efter lodtrækning
orange indsættes efter lodtrækning

d. PULJESPIL
Øverste seedningslag fordeles i antallet af puljer, og der er lodtrækning fra andet
seedningslag.
- de gule indsættes uden lodtrækning
- de blå indsættes efter lodtrækning
- For turneringer med 2 Puljer: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 osv
- For turneringer med 3 Puljer: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 osv.
- For turneringer med 4 Puljer: 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 osv.
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§8 Opsætning af turneringen
a. Turneringen opsættes i Monrad-rækker, så spillere fra
- højeste seedningslag først kan mødes i finalen
- højeste og næsthøjeste seedningslag først kan mødes i semifinalen
- de tre øverste seedningslag først kan mødes kvartfinalen

b. Ved double-DM skal foregående års finaledeltagere seedes i top-4 uanset nuværende
individuelle ranglisteplacering.
c. Hvis der er oversiddere i første runde uddeles BYE i seedningsrækkefølge fra toppen,
således at de(n) højest rangerede sidder over. Ved forskelligt antal spillere i puljer sikres færrest kampe til de(n) højest rangerede.
d. Specielt for Veteran-turneringer gælder følgende:
a. Som udgangspunkt inddeles spillerne i aldersgrupper á 5 årgange for henholdsvis herrer og damer, dvs. 35-39, 40-44, 45-50 osv.
b. Bestemmende for en spillers placering i aldersgruppe er alderen på finaledagen
c. Hvis en aldersgruppe er på kun 2 eller 3 spillere, kan arrangøren vælge at slå
gruppen sammen med den underliggende aldersgruppe.
d. Hvis en aldersgruppe slås sammen med en anden, kåres der mestre og evt.
sølv- og bronzevindere i begge rækker ud fra spillernes indbyrdes placering i den
sammensluttede gruppe.
e. Der kåres ingen Danmarksmester i en aldersgruppe med kun 1 deltager.
f.

Seedning skal ske efter placering på Danmarksranglisten efter samme principper
som for Grand prix og Cup-turneringer.

§9 Program for turneringen
a. Senest tre dage før turneringsstart skal programmet udsendes til deltagerne og offentliggøres på Dansk Squash Forbunds hjemmeside.
b. Programmet skal indeholde
- klokkeslæt for lodtrækning
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- starttidspunkt for de enkelte rækker
- spillernes navn og klub
- den benyttede placering på Danmarksranglisten eller seedning.
c. Spillerne skal møde på det i programmet angivne tidspunkt for lodtrækning, og de skal
være spilleklar på angivet spilletidspunkt.
d. En spiller har i M- og A-rækken krav på minimum 2 timers pause mellem hver kamp.
For øvrige rækker er det 60 min.
e. I række M og A afsættes minimum 40 min. til semifinaler og finaler, og til alle øvrige
kampe og rækker afsættes minimum 35 min.
f.

Kampe må programsættes i tidsrummet
- fredag kl. 18.00 – 24.00
- lørdag kl. 08.00 – 23.00
- søndag kl. 08.00 – 18.00
Hvis der ønskes kampstart før fredag kl. 18, kan der undtagelsesvis søges dispensation
hos TU, f.eks. hvis fremrykket kampstart vil muliggøre, at alle kan komme med i turneringen.

§10 Opgaver under turneringen
a. Efter udsendelse af programmet kan der pga. afbud rokeres spillere fra lavere rækker
til højere rækker, eller der kan indsættes spillere fra evt. venteliste.
b. Der foretages lodtrækning i henhold til udsendt program.
c. Hvis en spiller udebliver, når der kaldes til kamp, eller nægter at spille, har modstanderen vundet kampen på en walkover (WO). Det samme gælder, hvis en tilmeldt spiller
ikke kommer til turneringen uden at have meldt afbud til turneringslederen.
d. Turneringslederen skal indberette spillere til TU, der ikke har meldt afbud eller ikke
gennemfører turneringen som følge af en opstået skade under turneringen.
Turneringslederen skal i indberetningen til TU, med kopi til de angivne spillere, give sin
vurdering af, om det anbefales TU, om en spiller skal indsende lægeerklæring. På bag-
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grund af indberetningen vurderer TU anbefalingen, og hvis en spiller skal indsende lægeerklæring, skriver TU dette til spilleren.
e. Udebliver en spiller uden gyldigt afbud til turnering eller programsat kamp gives spilleren karantæne fra at repræsentere sin klub ved de to førstkommende holdrunder, hvilket også omfatter kampe i forbindelse med op-/nedrykningsspil og medaljeslutspil.
Dette gælder, med mindre helt specielle forhold kan dokumentere og forklare i udeblivelsen. Denne vurdering foretages af TU.
f.

Hvis en spiller bevidst optræder usportsligt under en kamp eller turneringen, kan spilleren bortvises af turneringsledelsen. Turneringslederen skal indberette bortvisningen til
TU med angivelse af handlingens karakter. Hvis TU tilslutter sig turneringslederens vurdering, tildeles spilleren en karantæne fra at repræsentere sin klub ved de to førstkommende holdrunder, og en bøde. I gentagelsestilfælde kan TU udelukke en spiller fra deltagelse i en tidsbestemt periode.

g. Hvis en spiller optræder usportsligt under en kamp og tildeles strafsæt eller – kampstraf, skal dommeren indberette dette til turneringslederen. Turneringslederen er ansvarlig for at indhente udtalelse fra involverede spillere om episoden, og herefter indberette dette til TU. Se ”Retningslinjer for opførsel på banen”.
h. TU skal orientere den indberettede spillers klubs formand ved udeblivelse/usportslig optræden.
i.

I puljer findes vinderen efter følgende kriterier:
1.
2.
3.
4.

Vundne kampe.
Difference i sæt.
Difference i vundne bolde.
Ved lighed efter kriterie 1 – 3, bruges følgende:
- Hvis to spillere stadig er lige = afgørelse ved indbyrdes kamp.
- Hvis tre eller flere stadig er lige = afgørelse ved lodtrækning.
5. Hvis en spiller udgår under turneringen, medregnes spillerens resultater ikke ved udregningen.
j.

Vinderen af en vandrepokal/-præmie er ansvarlig for denne og skal påse, at denne i
god tid bliver tilbageleveret til den kommende arrangør.

k. Medlemmer af DIF’s og Dansk Squash Forbunds bestyrelse, samt udvalg i Dansk
Squash Forbund, skal mod forevisning af legitimation have gratis adgang som tilskuer
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til offentlige turneringer og kampe afholdt af forbundets medlemmer.

§11 Opgaver efter turneringen
a. Kampresultater skal inden for 24 timer efter turneringen er færdigspillet, enten fremsendes til squash@dansksquash.dk i et af Dansk Squash Forbund godkendt elektronisk
format til indlæsning i Squashportalen, eller indtastes direkte i Squashportalen.
Arrangører som overtræder tidsfrist for indberetning af resultater idømmes en bøde.

§12 Administration
a. Dansk Squash Forbund bemyndiger hermed Turneringsledelsen til at administrere reglerne i dette regelsæt, som gælder for turneringer for seniorspillere.
b. Turneringsmødet kan træffe beslutning om ændring af disse regler.

§13 Grand Prix
a. Grand prix-turneringen består af op til 7 grand-prix’er (GP) incl. det individuelle DM.
b. Arrangør af GP tildeles på Turneringsmødet.
c. Reglerne i dette afsnit er gældende for GP.
d. Grandprix-titlen tildeles den spiller der har optjent flest GP-point gennem deltagelse i
årets GP’er.
e. GP-point optjenes gennem spillerens placering ved det enkelte GP i henhold til følgende
tabel:

Placering

I 16-monrad turneringer
1
rad-turneringer
M
A
B
A250
B 90
1
50
90
50180
2
70
40

I 8 monM
250
150

60
3
55
4

35150
28130

60

35

110

58

32

95

50
5
45
6

24110
20100

55

28

80

52

26

75

40

16
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1

7
36
8

95

50

24

65

14 90

48

22

55

32
9

10 80

45

20

10

78

42

18

11

75

40

16

12

70

38

15

13

65

36

14

14

60

34

12

15

55

32

10

16

50

30

8

Eller puljespil med op til 8 deltagere

Spilleren med flest Grand Prix points efter DM vinder Grand Prix titlen. Står 2 spillere lige, deles præmien ligeligt mellem spillerne. Der udbetales pengepræmier til nr. 1-5 i Grand Prix’et
for herrer og damer, hvor præmiesummen fordeles ligeligt mellem herrer og damer. Præmiesummen udgør en samlet inden for den ramme, som er afsat i Dansk Squash Forbunds budget.
TU udmelder sæsonens præmiesum ved sæsonstart.
Præmiesummen pr. række fordeles efter følgende nøgle:
Placering
Beløb
1
14.000 kr.
2
8.750 kr.
3
5.250 kr.
4
4.200 kr.
5
2.800 kr.

Procent
40 %
25 %
15 %
12 %
8%

§14 Anke af afgørelser
a. Afgørelser truffet i forbindelse med disse bestemmelser kan ankes til Dansk Squash
Forbunds appeludvalg inden 10 dage.

Vedtaget på Turneringsmødet i Odense den 22. maj 2016. Vedtaget med ændringer på
Turneringsmødet i Odense 21. maj 2017. Vedtaget med ændringer på Turneringsmødet i Odense 26. maj 2019.
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