
Frederiksberg d. 28/11-2011 

Vedr. anmodning om registrering af seneste aktivitetsdato 

Rasmus Møller Nielsen har d. 8/11 indsendt en anmodning om at få registreret sin seneste aktivitetsdato på 

Danmarksranglisten til datoen for Egås Challenger.  Anmodningen skyldes §3.m, der medfører, at en spiller 

rykker ned ved mere end 61 dages passivitet, hvilket specielt for top 40 hos herrerne og top 20 hos 

damerne har betydning, idet det kun er indenlandske turneringer, der tæller med i aktiviteten. Rasmus 

Møller Nielsen angiver, at han ikke kunne deltage i challengeren her i Danmark d. 10-13/11 pga. deltagelse i 

PSA turnering på samme tidspunkt. Turneringsudvalget anser anmodningen som berettet, og Rasmus 

Møller Nielsens seneste aktivitetsdato angives dermed på Danmarks Ranglisten til d. 13/11. 

Turneringsudvalget har nu imødekommet Rasmus Møller Nielsen anmodning om registrering af deltagelse i 

PSA som seneste kampdato. Turneringsudvalget er ikke pålagt at dispensere og vil derfor opfordre Rasmus 

Møller Nielsen til at deltage i challengers (DM ikke medregnet) i den følgende periode, da 

Turneringsudvalget anser det som vigtigt at Danmarks bedste spillere også bakker op om de indenlandske 

turneringer. Da alle indenlandske turneringer er planlagt for ét år af gangen, burde det være muligt at 

planlægge derefter. 

Uddrag af reglerne for Danmarksranglisten: 

§2 e. Deltagelse i internationale PSA/ WISPA-turneringer i udlandet kan ikke overføres til 

Danmarksranglisten, men en spiller kan anmode om at få registreret denne deltagelse i ranglisten som 

seneste kampdato. Herved undgår spilleren at blive rykket ned på ranglisten som følge af manglende 

aktivitet.  
 

§3 m. For at animere til aktivitet indføres en løbende nedrykning af passive spillere. Hver gang 

ranglisten beregnes, undersøges det, hvilke spillere der ikke har spillet turneringskampe i en nærmere 

bestemt periode. For top 40 hos herrerne og top 20 hos damerne gælder at kun individuelle turneringer 

tæller som aktivitet. Disse spillere rykkes et antal pladser ned på ranglisten. Den konkrete formel, som 

anvendes ved beregning af nedrykningen, findes i bilag 2 sammen med eksempler.  

 

Bilag 2: Nedrykning ved passivitet 

Der gælder en passivitetsgrænse på 2 måneder (61 kalenderdage). 

 

Denne afgørelse kan ankes til DSqF’s appeludvalg inden 4 uger. 
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