
Aarhus, d. 30/12 2011 

Vedr. dispensationsansøgning for afsat tid pr. kamp ved Satellite turnering 
Turneringsudvalget har modtaget en henvendelse fra Birkerød Squashklub, der på baggrund af et højt 

deltagertal til en turnering afviklet af klubben ønsker at afsætte 35 minutter pr. kamp frem for 40 minutter. 

Alle rækker i Birkerøds Satellite planlægges at afvikles som 8-monrad, hvorfor alle de indledende kampe er 

kvartfinaler. Ligeledes er der dermed også mange semifinaler og finaler pga. 8-monrad afviklingen. §8.f i 

Regler for Turneringsledelse bestemmer den tid, der i programmet skal afsættes pr. kamp 

”[…] 

 e. I B-rækken og derunder skal der til kvart-, semifinale og finalerne skal der afsættes minimum 35 min., for 

øvrige kampe afsættes mindst 25. min. Der må ikke programsættes kampe senere end kl. 24:00. På 

finaledagen må der i åbne A til E rækker maksimalt spilles kvart-, semifinale og finale.  

f. I Mester og A-rækken må der maksimalt afvikles tre kampe pr. dag. På finaledagen må der maksimalt 

spilles semifinaler og finaler. Til kvart-, semifinale og finalerne skal der afsættes minimum 40 min, for øvrige 

kampe skal der afsættes minimum 30 min. per kamp. 

g.[…]” 

Således skal der i de indledende kampe i Birkerød Satellite i A-rækker afsættes mindst 40 minutter pr. kamp 

og i B-rækker mindst 35 minutter. Derimod kan Birkerød Squashklub i ”plaket” delen afsætte 30 min i A-

rækken og 25 min i B-rækken og derunder. Regelsættet giver ikke TU mulighed for at dispensere fra disse 

tider. TU opfordrer derfor arrangørerne til at finde en løsning under de øvrige bestemmelser i regelsættet, 

hvor fx §8.h åbner andre muligheder for arrangørerne. 

”Der må ikke programsættes start af kampe uden for følgende tidsrammer: 

Fredag kl. 18:00 - 24:00 (kvalifikationsrunde dog fra kl. 15:00). 

Lørdag kl. 08:00 - 23:00 

Søndag kl. 08:00 - 16:00 

Kampene afvikles som følger: 

i. Ved 8 eller færre deltagere pr. række: 

Fredag 1. kamp 

Lørdag: 2. og 3. kamp 

Alternativt 

Lørdag: 1. og 2. kamp 

Søndag: 3. kamp 

Alternativt  



Lørdag: 1., 2. og 3. kamp 

eller 

Søndag: 1., 2. og 3. kamp 

[…]” 

Turneringsledelsen kan frit planlægge turneringen inden for rammerne udstukket af §8.h. Hvis det således 

er et problem at få afviklet tilstrækkeligt mange kampe fredag aften, kan udvalgte rækker afvikles 

fuldstændigt om lørdagen, så længe ingen kampe er programsat til at starte efter kl. 23. 

Denne afgørelse kan inden for fire uger ankes til DSqFs appeludvalg. 
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