
Frederiksberg d. 31/10-2011 

Vedr. dispensation for flytning af holdkamp i elitedivisionen for damer udover fristerne. 

Turneringsudvalget har d. 20/10 modtaget en fælles ansøgning fra OSC og Herlev/Hjorten vedr. flytning af 

holdkampen mellem de to klubber i elitedivisionen for damer d. 5/11. OSC og Herlev ønsker at flytte 

kampen udover de tilladte +/- én uge.  

Jf. reglerne for Danmarksturneringen §10, kan der kun dispenseres herfor, hvis enkelte spillere udtages til 

VM/EM, og i sådanne tilfælde er det kun de direkte berørte kampe, der kan flyttes. Regelsættet for 

Danmarksturneringen giver ikke dispensationsmulighed til at flytte kampene udover datofristerne af andre 

årsager. 

Turneringsudvalget afviser hermed klubbernes ansøgning og fastholder at kampen skal afvikles d. 5/11-

2011. 

 

Uddrag af §10 i regler for Danmarksturneringen. 
c. Ændringer af turneringsprogrammet kan beordres af turneringsledelsen, hvis en eller flere af de 
implicerede spillere til en holdkamp er udtaget af DSqF. Ved udtagelse forstås, at den enkelte spiller er 
udtaget til at repræsentere et EU-land ved eksempelvis individuelt/hold EM eller VM. Udtagelse er også hvis 
spilleren bliver kvalificeret af sin placering på PSA/WISPA ranglisten ved deltagelse i VM/EM. Hvis en spiller 
udtages/inviteres af de internationale squash organisationer til at deltage i eksempelvis VM, skal dette uden 
ophold meddeles turneringsledelsen og de involverede klubber. Udtagelse er ikke i de tilfælde, hvor DSqF 
eksempelvis yder et tilskud til den enkelte spiller, så denne kan deltage i individuelle turneringer under PSA 
eller WISPA. I tilfælde af en flytning er det kun de involverede spilleres kampe, der flyttes. De resterende 
kampe i holdkampen spilles som planlagt. De involverede klubber har selv råderum til at finde et tidspunkt 
for afviklingen af de berørte kampe i tidsrummet ikke før den tidligere holdrunde og ikke senere end det 
tidspunkt, kampen var programsat til. Hvis ikke klubberne kan nå til enighed, fastsætter ”Turneringsudvalget” 
et tidspunkt for afviklingen af kampen(e). Som udgangspunkt bibeholdes spillestedet i henhold til 
aktivitetskalenderen.  
d. Såfremt de implicerede klubber i en holdkamp indbyrdes kan blive enige om at flytte hele holdkampen 
(alle kampe skal afvikles samme dag!), kan dette lade sig gøre. Tidsrammerne for en sådan flytning er, at 
holdkampen ikke må afvikles tidligere end ugen op til holdrundedatoen og skal være afviklet inden en uge 
efter holdrundedatoen. ”Turneringsudvalget” skal orienteres om flyttede kampe. For så vidt angår mellemspil 
og op/nedrykningskampe gælder, at flytning af disse kræver godkendelse af ”Turneringsudvalget”. For alle 
ændringer af kampdato gælder, at alle de involverede klubber kan blive enige om et tidspunkt.  
e. Tvivlsspørgsmål vedrørende afvigelser fra det oprindelige turneringsprogram og fastsættelse af nye 
spilledatoer kan af turneringsledelsen eller af de implicerede klubber indbringes for ”Turneringsudvalget”, 
hvis afgørelse i så fald er afgørende og endelig. 
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