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Betegnelser og forkortelser: 
 
Kategori: Samtlige spillere i en aldersgruppe inden for et køn, f.eks. PU11, DU13, PU17-19. 
 
Række: Enhed hvor en kategori er opdelt i mindre fortløbende grupperinger, f.eks. mester-

række, A-række. 
 
Pulje: Enhed hvor en kategori er opdelt i mindre parallelle grupperinger, f.eks. pulje 1, pulje 

2. 
 
JGP turnering: Junior Grand Prix turneringen er en kontinuerlig serie af runder der afvikles for katego-

rierne. 
 
JGP: Junior Grand Prix er en enkelt runde i JGP turneringen, for de danske squashklubbers 

ungdomsspillere. 
 
JDM: Junior Danmarksmesterskabet er en enkelt runde i JGP turneringen der betegnes som 

Dansk Squash Forbunds officielle single danmarksmesterskab, for de danske squash 
klubbers ungdomsspillere. 

 
Klubleder: En ikke-spillende myndig person, der er leder for ungdomsspillere fra egen klub, og evt.  
 andre ungdomsspillere fra anden klub, hvis det er aftalt.  
 
Junior Grand Prix turneringen er Dansk Squash Forbunds officielle singleturnering for ungdomsspillere. 
Turneringen afvikles som et antal enkeltstående runder, hvor der kåres en vinder i alle afviklede katego-
rier. Hver runde giver point til Junior Squash Ranglisten, der fungerer som seedningsgrundlag for delta-
gerne i de følgende runder. 
 
Som en del af Junior Grand Prix turneringen afvikles Dansk Squash Forbunds officielle Danmarks Mester-
skab i single for ungdomsspillere. 
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§ 1 TURNERINGENS FORMÅL 
Formålet med turneringen er at skabe et grundlag for at Danmarks ungdomsspillere, uanset deres indivi-
duelle niveau, får mulighed for at mødes både konkurrencemæssigt og socialt.  
 

§ 2 BESTEMMELSERNE OMFATTER  
A. Bestemmelserne omfatter regler for klassificering af spillere og runder i Junior Grand Prix turnerin-

gen, anmeldelser, seedning og lodtrækning, turneringsledelse samt regler vedrørende program, ad-
ministration, sanktionsbestemmelser og økonomi m.m.  
 

B. Bestemmelserne gælder for turneringsarrangører, turneringsledelse, deltagere og deres ledere i Juni-
or Grand Prix turneringen under Dansk Squash Forbund.  

 
§ 3 TURNERINGSBESTEMMELSER 
 
§ 3.1 Klassificering af spillere og turneringer 
A. Alle ungdomsspillere kan deltage i Junior Grand Prix turneringen, forudsat de opfylder de krav, der er 

fastsat i turneringsbestemmelserne for den pågældende turneringsrunde. 
  

B. Junior Grand Prix turneringen er en løbende singleturnering, der hver sæson afvikles over et antal 
runder, hvoraf den ene er et Junior Danmarks Mesterskab - JDM. De øvrige runder afvikles som Juni-
or Grand Prix – JGP. 

 
§ 3.2 Tilmelding 
Kun spillere der har tilmeldt sig online på Dansk Squash Forbunds hjemmeside, inden for en rundes an-
givne tilmeldingsfrist, kan forvente at kunne deltage i den omtalte runde. 
 
Det er kun tilladt at deltage i en kategori pr. runde.  
 
§ 3.3 Junior Danmarks Mesterskab (JDM) 
 
A. Kategorier 
JDM afvikles for piger og drenge i kategorierne U11, U13, U15, U17 og U19. 
 
Kategori Nedre grænse Øvre grænse 
U11 Ingen Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 11 år 

på rundens finaledag. 
U13 Deltagere skal være fyldt eller fylde 

11 år på rundens finaledag. 
Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 13 år 
på rundens finaledag. 

U15 Deltagere skal være fyldt eller fylde 
13 år på rundens finaledag. 

Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 15 år 
på rundens finaledag. 

U17 Deltagere skal være fyldt eller fylde 
15 år på rundens finaledag. 

Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 17 år 
på rundens finaledag. 

U19 Deltagere skal være fyldt eller fylde 
17 år på rundens finaledag. 

Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 19 år 
på rundens finaledag. 

 
Alle spillere skal deltage i den laveste kønsbestemte kategori, deres alder tillader.  
 
Er der kun en spiller tilmeldt i en kategori, sammenlægges denne kategori med kategorien der alders-
mæssigt rangerer umiddelbart over. Sker dette vil den ”oprykkede” spiller ved præmieoverrækkelsen 
blive kåret til vinder af DM i sin egen kategori. 
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Bemærk at oprykkede spillere i dette tilfælde ikke kan modtage præmier og medaljer i den kategori, de 
er rykket op i.  
 
Er det i den aldersmæssigt højest rangerende kategori, der kun er én spiller tilmeldt, afvikles kategorien 
ikke. Den tilmeldte spiller vil ved præmieoverrækkelsen blive kåret til vinder af DM i kategorien. 
 
B. Spilleberettigelse 
Alle spillere er spilleberettiget, hvis de opfylder alderskriterierne i denne paragraf og er medlem af en 
klub under Dansk Squash Forbund. 
 
C. Seedning af tilmeldte spillere 
Seedning af spillerne indenfor de enkelte kategorier foretages ifølge reglerne i tabellen ”Seedningsregler for 
JDM”. 
 
Se evt. vejledningen på Junior Squash Ranglisten: ”Seedning af spillere” for seedning vha. ranglisten. 
 
 

Seedningsregler for JDM 
Seedningsgruppe Seedningsregler Ved lighed inden for en 

seedningsgruppe 
Gruppe 1 Deltagere der allerede er placeret på rangli-

sten i den aktuelle eller en anden kategori, 
seedes ud fra det antal ranglistepoint de har i 
den aktuelle kategori, med flest ranglistepo-
int seedet højest. 
Bemærk at pointberegningen skal foretages 
på den aktuelle turnerings finaledag. 

Ved lighed inden for hver 
seedningsgruppe fastsættes 
seedningen ud fra tilmel-
dingstidspunktet, med først 
tilmeldte seedet højest. 

Gruppe 2 Nye deltagere der ikke har deltaget i grand 
prix turneringerne før indplaceres efter Grup-
pe 1 deltagerne. 
      

 
I særlige situationer, hvor en potentiel medaljetager åbenlyst er placeret meget lavt på Junior Squash 
Ranglisten, kan Dansk Squash Forbund i samråd med rundens turneringsledelse foretage en såkaldt 
håndseedning.  
 
En håndseedning foranlediges af forbundskontoret og betyder at deltageren administrativt opgraderes fra 
den seedning vedkommendes lave placering på Junior Squash Ranglisten ellers ville have givet, til en 
seedning svarende til deltagerens vurderede styrke, og håndseedningen foretages af forbundskontoret. 
 
D. Turneringsform 
Baseret på antal deltagere i en kategori vælges kategoriens turneringsform, således at følgende så vidt 
muligt kan opfyldes: 
 
• Det tilstræbes at hver deltager får 4 kampe fordelt med 1 kamp om fredagen, 2 kampe om lørdagen 

og 1 kamp om søndagen. 
 

Baseret på antal deltagere i en kategori vælges kategoriens turneringsform, således at følgende opfyldes: 
 
• En kategori må ikke på forhånd opdeles i fortløbende rækker, Mester-, A- og B-række. Er en sådan 

opdeling nødvendig for afviklingen af runden, skal dette ske ved kvalifikationskampe.  
 

Se evt. vejledningerne på Junior Squash Ranglisten: ”Turneringsformer” for forskellige turneringstyper og 
”Indplacering af seedede spillere” for kvalifikation. 
 
E. Indplacering af seedede spillere 
Indplacering af spillerne i turneringshierarkiet foretages ud fra den producerede seedningsliste ”Seed-
ningsregler for JGP” med indbyrdes lodtrækning i følgende seedningslag: 
 
• For Monradturneringer: 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128 osv. 
• For turneringer med 2 Puljer: 3-4, 5-6, 7-8 osv. 
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• For turneringer med 3 Puljer: 4-6, 7-9, 10-12 osv. 
• For turneringer med 4 Puljer: 5-8, 9-12, 13-16 osv. 
• For turneringer med flere end 4 puljer følges samme princip som beskrevet for pulje turneringer 

ovenfor. 
 
Se evt. vejledningen på Junior Squash Ranglisten: ”Indplacering af seedede spillere” for indplacering af 
spillere vha. lodtrækning. 
 
F.  Præmier 
Turneringsarrangøren sørger for præmier til de 3 højest placerede i hver af de afviklede kategorier. Præ-
mierne skal udgøre en værdi i alt på min. 600 kr. pr. kategori. Ved sammenlægning af kategorier, er 
turneringsarrangøren således ikke forpligtiget til at sørger for præmier til udgåede kategorier. 
 
Dansk Squash Forbund leverer desuden mesterskabsmedaljer og/eller pokaler til de 3 højest placerede i 
hver kategori hvori der var tilmeldte deltagere. 
 
§ 3.4 Junior Grand Prix  
 
A. Kategorier 

Afvikles for piger og drenge i kategorierne U11, U13, U15 samt en kombineret U17-U19. 
 

Nedre grænse Øvre grænse 
U11 Ingen Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 11 

år på rundens finaledag. 
U13 Deltagere skal være fyldt eller fylde 11 år 

på rundens finaledag. 
Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 13 
år på rundens finaledag. 

U15 Deltagere skal være fyldt eller fylde 13 år 
på rundens finaledag. 

Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 15 
år på rundens finaledag. 

U17-19 Deltagere skal være fyldt eller fylde 15 år 
på rundens finaledag. 

Deltagere må ikke fylde eller være fyldt 19 
år på rundens finaledag. 

 
Ved færre end fire deltagere i en kategori kan denne kategori sammenlægges med kategorien der al-
dersmæssigt rangerer umiddelbart over. 
 
Alle spillere skal som udgangspunkt deltage i den laveste kønsbestemte kategori, deres alder tillader. 
 
B. Utidig oprykning 
De juniorer der deltager i Elite og Talentudviklingsprojektet under forbundet kan på egen foranledning, 
og med deres forældre, træners og forbundskontorets godkendelse, som en del af deres udvikling, i en-
kelte runder, vælge at deltage i kategorien umiddelbart over deres aldersbestemte kategori.  
 
Ovennævnte tilfælde er eneste tilladte, hvor en spiller kan vælge at stille op i en anden kategori end sin 
aldersbestemte kategori. 
 
For at en sådan oprykning kan effektueres, skal spilleren tilmelde sig i denne anden kategori. Yderligere 
skal spillerens forældre og klub, inden for den pågældende rundes tilmeldingsfrist, i hver enkelt runde 
skriftligt meddele Dansk Squash Forbund og den arrangerende klub, at en sådan godkendelse er givet, 
hvis den arrangerende klub anmoder om det. 
 
C. Spilleberettigelse 
Alle spillere er spilleberettiget, hvis de opfylder alderskriterierne i denne paragraf og er medlem af en 
klub under Dansk Squash Forbund. 
 
D. Seedning af tilmeldte spillere 
Seedning af spillerne indenfor de enkelte kategorier foretages ifølge reglerne i tabellen ”Seedningsregler 
for JGP. 
 
Se evt. vejledningen på Junior Squash Ranglisten: ”Seedning af spillere” for seedning vha. ranglisten. 
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Seedningsregler for JGP 

Seedningsgruppe Seedningsregler Ved lighed inden for en seed-
ningsgruppe 

Gruppe 1 Deltagere der allerede er placeret på ranglisten i 
den aktuelle eller en anden kategori, seedes ud 
fra det antal rangliste point de har i den aktuelle 
kategori, med flest rangliste point seedet højest. 
Bemærk at pointberegningen skal foretages på 
den aktuelle turnerings finaledag. 

Ved lighed inden for hver 
seedningsgruppe fastsættes 
seedningen ud fra tilmeldings-
tidspunktet, med først tilmeld-
te seedet højest. Gruppe 2 Nye deltagere der ikke har deltaget i grand prix 

turneringerne før indplaceres efter Gruppe 1 del-
tagerne. 

 
E. Turneringsform 
Baseret på antal deltagere i en kategori vælges kategoriens turneringsform, således at følgende så vidt 
muligt kan opfyldes: 
 
• Det tilstræbes at hver deltager får 4 kampe fordelt med 1 kamp om fredagen, 2 kampe om lørdagen 

og 1 kamp om søndagen. 
 

Baseret på antal deltagere i en kategori vælges kategoriens turneringsform, således at følgende opfyldes: 
 
• En kategori må ikke på forhånd opdeles i fortløbende rækker, Mester-, A- og B-række. Er en sådan 

opdeling nødvendig for afviklingen af runden, skal dette ske ved kvalifikationskampe.  
 

Se evt. vejledningerne på Junior Squash Ranglisten: 
”Turneringsformer” for forskellige turneringstyper og ”Indplacering af seedede spillere” for kvalifikation. 
 
F. Indplacering af seedede spillere 
Indplacering af spillerne i turneringshierarkiet foretages ud fra den producerede seedningsliste ”Seed-
ningsregler for JGP” med indbyrdes lodtrækning i følgende seedningslag: 
 
• For Monradturneringer: 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128 osv. 
• For turneringer med 2 Puljer: 3-4, 5-6, 7-8 osv. 
• For turneringer med 3 Puljer: 4-6, 7-9, 10-12 osv. 
• For turneringer med 4 Puljer: 5-8, 9-12, 13-16 osv. 
• For turneringer med flere end 4 puljer følges samme princip som beskrevet for pulje turneringer 

ovenfor. 
 
Se evt. vejledningen på Junior Squash Ranglisten: ”Indplacering af seedede spillere” for indplacering af 
spillere vha. lodtrækning. 
 
G. Præmier 
Turneringsarrangøren sørger for præmier til de 3 højest placerede i hver af de afviklede kategorier. Præ-
mierne skal udgøre en værdi i alt på min. 600 kr. pr. kategori. Ved sammenlægning af kategorier, er 
turneringsarrangøren således ikke forpligtiget til at sørger for præmier til udgåede kategorier. 
 
§ 3.5 Turneringsreglement 
 
A. Kampreglement 

Kampene afvikles efter bestemmelserne beskrevet i seneste udgave af ”Regler for Squashspillet – Sing-
le”, vist på Dansk Squash Forbunds hjemmeside med den tilføjelse, at alle kampene afvikles som bedst af 
5 sæt med par-scoring til 11. 
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B. Brug af briller 

Alle turneringsdeltagere inkl. tilmeldte klubledere skal under opvarmning, kamp og squashrelateret leg 
(f.eks. tysker) bære godkendte beskyttelsesbriller, d.v.s. fra squashbanen betrædes til denne forlades 
igen. 
 
C. Placeringer ved pointlighed i puljeturnering 
Hvis der i en pulje turnering er point lighed mellem en eller flere spillere, benyttes følgende for at be-
stemme de enkelte spilleres indbyrdes placering i puljen. 
 
1. Indbyrdes kamp.  

- Vinderen af indbyrdes kamp(e) . 
2. Hvis tre eller flere spillere er lige ifølge pkt. 1: 

- Spilleren med størst difference i sæt (vundne minus tabte sæt) placeres højest. 
3. Hvis tre eller flere spillere er lige ifølge pkt. 1-2: 

- Spilleren med størst difference i bolde (vundne minus tabte bolde) placeres højest. 
4. Hvis to eller flere spillere er lige ifølge pkt. 1-3: 

- Afgørelse ved lodtrækning. 
 
D. Udeblivelse fra kamp 

Udebliver en spiller fra en programsat kamp sker følgende: 
 
• Monrad turnering  

- Den udeblevne part dømmes som taber af kampen. 
• Pulje turnering 

- Den udeblevne part dømmes som taber af puljen. 
- Samtlige den udeblevne parts resultater medregnes ikke i beregningen af øvrige placeringer i  
  puljen. 
- Er der mere end en udeblevet spiller i en pulje, placeres den spiller der først blev registreret som  
  udeblevet sidst i puljen, den næste der registreres som udeblevet placeres næstsidst osv. 

 
§ 3.6 Protester 
 
A. Seedning og midlertidigt turneringsprogram 

Protester mod deltagernes seedning og/eller det midlertidige turneringsprogram, skal senest kl. 12:00 
dagen efter seedningen og/eller det midlertidige turneringsprograms offentliggørelse, af en klubleder 
mailes til DSqF på adressen regler@dsqf.dk mærket ”PROTEST” samt turneringens navn og i kopi til den 
arrangerende klub og squash@dsqf.dk. 
 
Senest en arbejdsdag efter modtagelsen skal DSqF i samråd med arrangørklubben have behandlet prote-
sten og meddelt afgørelsen i en mail til den protesterende part. 
 
B. Turneringen 

Protester mod turneringens opbygning og/eller afvikling under selve turneringen, skal af en klubleder 
skriftligt afleveres til den turneringsansvarlige, umiddelbart efter hændelsen skete. 
 
Senest 2 timer efter modtagelsen skal den turneringsansvarlige i samråd med klubledere fra 2 neutrale 
klubber have behandlet protesten, og meddele afgørelsen skriftligt til den protesterende part. 
 
C. Individuelle kampafgørelser 

Protester mod individuelle kampafgørelser kan kun foretages hvis kampafviklingen og/eller markøren og 
dommerens afgørelser skønnes at være i modstrid med § 3.5a. 
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Hvis det er tilfældet, skal kampens markør og dommer inden kampen er afsluttet, af spilleren eller den-
nes klubleder, underrettes om, at en protest vil blive indgivet. 
 
Kampens markør og dommer skal umiddelbart efter at kampen er færdig advisere turneringsledelsen om 
at en protest forventes indgivet samt årsagen til denne protest. 
 
Den protesterende parts klubleder skal senest 1 time efter kampen er færdigspillet, aflevere en skriftlig 
protest til den turneringsansvarlige. 
 
Senest 2 timer efter modtagelsen skal den turneringsansvarlige i samråd med klubledere fra 2 neutrale 
klubber samt kampens markør og dommer have behandlet protesten, og meddelt afgørelsen skriftligt til 
den protesterende part.  
 
 

D. Appelinstans 

Protester mod trufne afgørelser foretaget ifølge denne paragraf indsendes til forbundets appeludvalg. 
 
Protesten tilstræbes at være behandlet af DSqF’s appeludvalg senest 2 uger før første spilledag i den 
næste runde i JGP-turneringen. 
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§ 4 TURNERINGSADMINISTRATION 
 
§ 4.1 Fordeling af turneringer   
JGP- turneringsrunder fordeles ved DSqF’s Turneringsmøde, og terminerne for JGP-runderne samt disses 
arrangørklubber offentliggøres efter DSqF’s Turneringsmøde på www.dsqf.dk. 
 
Der afholdes minimum 6 JGP’ere og 1 JDM i løbet af sæsonen, som alle er pointgivende på Junior Squash 
Ranglisten. Sæsonen afsluttes altid med JDM. JDM placeres i den sidste weekend i maj måned hvert år. 
 
Det tilstræbes at terminen for de øvrige 6 JFP turnerings runder er som følger: 
 

- september (JGP1) 
- oktober (JGP2) 
- november (JGP3) 
- januar/februar (JGP4) 
- februar/marts (JGP5) 
- marts/april (JGP6) 
- maj (JDM – sidste weekend i maj) 

 
En given runde vil blive tildelt en arrangør, hvis arrangøren kan sandsynliggøre, at et tilstrækkeligt antal 
baner er til rådighed til afviklingen af en komplet runde.  
 
JDM skal så vidt muligt afholdes skiftevis i Jylland og på Sjælland eller Fyn. 
 
I maj kan der afholdes et Nordisk JGP, men denne er ikke en del af Junior Grand Prix turneringen, og er 
derfor ikke pointgivende på Junior Squash Ranglisten. 
 
Det er ikke tilladt i DSqF-regi at afholde sammenfaldende ungdomsrelaterede arrangementer, hvis aktivi-
tetskalenderen er optaget af en turneringsrunde i Junior Grand Prix turneringen. 
 
§ 4.2 Afvikling af en turneringsrunde 

 
Afviklingen af en turneringsrunde skal så vidt muligt følge følgende tidsfrister: 
 
A. Invitation 

Ansvarlig: DSqF, repræsenteret af de ansatte på DSqF’s kontor 
Tidspunkt: Senest 6 uger før turneringsstart 
 
Det er DSqF der er ansvarlig for at invitationen publiceres på www.dsqf.dk.  
 
Dog er det den arrangerende klub der leverer indholdet af invitationen. 
 
Invitationen til en runde skal indeholde en maksimal grænse for deltagere, baseret på den banekapacitet 
der iflg. arrangøren er til rådighed. Maksimum antal deltagere baseres på en gennemsnitlig kamplængde 
på 25 minutter, svarende til 35 deltagere pr. bane ved start fredag kl. 12:00 og 30 deltagere pr. bane 
ved start fredag kl. 18:00.  
 
Invitationen skal indeholde en af arrangørklubben udpeget turneringsansvarlig samt dennes kontaktop-
lysninger. 
 

B. Åbning og lukning for online tilmelding 

Ansvarlig: DSqF, repræsenteret af de ansatte på DSqF’s kontor 
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Tidspunkt: Senest 6 uger før turneringsstart åbnes for online tilmelding 
12 dage før turneringsstart lukkes for online tilmelding 

 
DSqF er ansvarlig for, at der åbnes for online tilmelding senest på det angivne tidspunkt. 
 
DSqF er ansvarlig for, at der lukkes for online tilmelding på det angivne tidspunkt, og at deltagerlister 
samtidig udsendes til de deltagende klubber samt til disses tilmeldte ledere, for bekræftelse.  
 
C. Online tilmeldinger 

Ansvarlig: Deltagerne og disses klubber 
Tidspunkt: Fra 6 til 12 dage før turneringsstart 
 
Hver klub skal sørge for mindst 1 ikke-spillende myndig klubleder tilmeldes og er til stede under hele 
turneringens forløb. Denne klubleder skal overnatte i hallen under hele turneringen. Denne klubleder har 
ansvaret for  at orientere den turneringsansvarlige, såfremt der er nogle af klubbens tilmeldte deltagere 
som ikke overnatter i hallen under turneringen. 
 
Det kan aftales, at en klubleder fungerer som leder for mere end én klubs deltagere. Er dette tilfældet 
skal klubben der ikke har tilmeldt en leder, senest ved bekræftelsen af klubbens deltagere, meddele for-
bund og arrangørklub, navn og klub på den for deres deltagere fungerende leder. 
 
Se også § 3.2 Tilmelding. 
 
Ved for mange tilmeldinger til en GP-runde vil en evt. reduktion ske procentuelt i forhold til antal deltage-
re, og der reduceres, så det er den lavest seedet, der reduceres med først.  
 
Bortreducerede spillere sættes på venteliste, og vil i tilfælde af afbud, genindtræde som deltagere med 
den sidst bortreducerede først. 
 

D. Bekræftelse af online tilmeldinger 

Ansvarlig: Deltagernes klubber 
Tidspunkt: Senest 2 hverdage efter sidste tilmeldingsfrist 
 
Klubberne skal bekræfte deltagerne senest på det angivne tidspunkt. Hvis klubberne ikke inden for den 
angivne frist har bekræftet deltagelsen for spillere og ledere, er tilmeldingen ugyldig, og klubbens spillere 
er ikke berettiget til deltagelse.  
 
Med bekræftelsen hæfter klubben for samtlige listede personers deltagergebyrer. 
 

E. Eftertilmeldinger 

Ansvarlig: Deltagernes klubber 
Tidspunkt: Afhænger af arrangørklubben 
 
Alle tilmeldinger som ikke er foretaget online på www.dsqf.dk indenfor tilmeldingsfristen for online tilmel-
dinger betragtes som eftertilmeldinger. 
 
Ved tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb vurderer turneringsarrangøren om det er muligt at blive 
eftertilmeldt. 
 
Eftertilmelding kan kun foretages af en klubleder fra den klub, som den eftertilmeldte repræsenterer. 
 



 11 

Eftertilmeldinger er et anliggende mellem arrangørklubben og en klubleder fra den klub, som den efter-
tilmeldte repræsenterer.  
 
Eftertilmelding betragtes først som accepteret, når dokumentation for betaling foreligger, og det skal ske 
senest ved rundens start. 
 

F. Endelig deltagerliste, deltagerbetaling og tilskud 

Ansvarlig: DSqF, repræsenteret af de ansatte på DSqF’s kontor  
Tidspunkt: Senest 3 dage efter sidste tilmeldingsfrist 
 
Den bekræftede deltagerliste offentliggøres på www.dsqf.dk (og sendes til den arrangerende klub) 24 
timer efter udløb af frist for bekræftelse.  
 
Forbundet overfører herefter deltagergebyrer og tilskud til den arrangerende klub samt opkræver delta-
gergebyrer hos de deltagende klubber. Overførsel skal ske senest 24 timer efter udløb af frist for bekræf-
telse. 
 

G. Foreløbigt turneringsprogram  

Ansvarlig: Arrangørklubben  
Tidspunkt: Senest 2 dage før turneringsstart 
 
Den arrangerende klub etablerer en turneringsledelse og udarbejder foreløbig turneringsprogram. 
Det foreløbige turneringsprogram skal minimum indeholde følgende: 
 
• Kategoriopdelt deltagerliste. 
• De enkelte deltageres seedning. 
• Tidspunkt for de enkelte deltageres første kamp. 
 
Det foreløbige turneringsprogram mailes til klubbernes tilmeldte klubledere samt til squash@dsqf.dk for 
offentliggørelse på forbundets hjemmeside.  
 
Det tilstræbes at runderne starter fredag kl. 18:00, og slutter søndag kl. 15:00. Men ved mange tilmel-
dinger kan starttidspunktet rykkes frem til fredag kl. 12:00. 
 
Hvis en kategori rammes af så mange afbud, at en/flere spillere får færre end 3 kampe, eller hvis en eller 
flere af de topseedede spillere i en kategori melder afbud, skal der laves et nyt kampprogram og om 
nødvendigt foretages ny lodtrækning for denne kategori. Dette kan ske lige indtil turneringsstart. 
 

H. Turneringsafvikling  

Ansvarlig: Arrangørklubben  
Tidspunkt: Under turneringen 
 
Turneringsledelsen har under afholdelse af en JGP/JDM runde følgende ansvar: 
 
1. Turneringsledelsen forpligtiger sig til at overholde nærværende regelsæt samt DSqF’s øvrige 

vedtægter og beslutninger for JGP-turneringer. 
2. Endeligt program skal foreligge ved turneringsstart. 
3. Sørge for forplejning og overnatning under hele turneringen for betalende deltagere. 
4. Hvis der er flere samtidige spillesteder er turneringsledelsen ansvarlig for at der er en turneringsleder 

til stede på alle spillestederne, og er ansvarlig for transport mellem spillestederne. 
5. Påsætter dommere til de første kampe hver dag. 

Påsætter dommere til finalekampene. 
6. Sørge for at der er et tilstrækkeligt antal godkendte baner og bolde til rådighed. 
7. Indberette evt. uoverensstemmelser til DSqF. 
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I. Rapportering af resultater 

Ansvarlig: Arrangørklubben  
Tidspunkt: Senest på turneringens sidste dag 
 
Umiddelbart efter en rundes afslutning skal arrangørklubben indrapporterer samtlige kampresultater 
samt placeringer i de enkelte kategorier til DSqF. 
 
Se vejledningen på Junior Squash Ranglisten: ”Indrapportering af resultater” for detaljer om indrapporte-
ringen samt hvortil den skal sendes. 
 
 
§ 5 INTERNATIONALE RANGLISTEPOINT 
Ved deltagelse i turneringer der indgår i ESF Junior Circuit, kan der optjenes point til den danske Junior 
Squash Rangliste, hvis følgende er opfyldt: 
 

• ESF junior turneringen skal have sammenfaldende termin med et nationalt JGP eller JDM. 
• Spilleren skal være udtaget af DSqF til deltagelse i ESF junior turneringen. 

 
Tildeling af internationale ranglistepoint i forbindelse med deltagelse i ESF junior turneringer foregår som 
følger: 
 

• Spilleren tildeles internationale ranglistepoint afhængigt af hvor på ESF’s juniorrangliste spillerens 
modstander befinder sig på datoen for kampens afvikling. En sejr over en spiller, dansk som 
udenlandsk, giver følgende point til den danske Junior Squash Rangliste: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ovenstående point tildeles for hver enkelt spillet kamp i pågældende turnering. Der kan maksi-
malt tildeles internationale ranglistepoint til den danske Junior Squash Rangliste, svarende til det 
antal point, som kan opnåes ved en førsteplads i et nationalt JGP i tilsvarende kategori hvori spil-
leren deltog i ESF turneringen. 

• Det er spilleren og lederen på turen til turneringen, som i fællesskab har ansvaret for at doku-
mentere og indberette resultater af spillede kampe til result@dsqf2.dk senest 5 arbejdsdage efter 
pågældende ESF-turnerings afslutning.  Sker indberetningen ikke rettidigt, så mistes pointene. 
 
Indberetningen skal foretages i følgende format: 
 

Indberetning af Internationale ranglistepoint 

Turneringsnavn:  Termin:  

 

Kategori Spiller Modstander ESF ranglisteplad-
sering 

Internationale 
ranglistepoint 

ESF-ranglisteplacering Internationale ranglistepoint 

1 – 10 150 

11 – 30 100 

31 – 50 70 

51- 70 50 

> 70 30 
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Internationale ranglistepoint tildeles på den danske Junior Squash Rangliste i kategorien svarende til 
den kategori spilleren deltog i ved ESF junior turneringen. Pointene er underlagt samme regler som 
tilsvarende point optjent i pågældende kategori ved et dansk JGP/JDM. 

  
 
§ 6 ØKONOMI  
 
§ 6.1 Deltagergebyrer  

Rettidigt tilmeldt: 

Deltager Pris Inkluderet i prisen 

Spiller Kr. 300,00 Overnatning og forplejning under hele runden samt en T-shirt og eventuelle 
præmier. 

Leder Kr. 300,00 Overnatning og forplejning under hele runden. 

 
Godkendt tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb: 

Deltager Pris Inkluderet i prisen 

Spiller Kr. 400,00 Overnatning og forplejning under hele runden samt eventuelle præmier. 

Leder Kr. 400,00 Overnatning og forplejning under hele runden. 

 
§ 6.2 Tilskud fra DSqF 

Fastsættes på DSqF’s årlige budgetmøde og fordeles ligeligt mellem alle JGP’erne og JDM. 
 
§ 7 BEMYNDIGELSE 
 
§ 7.1 Bemyndigelsesklausul 
1. DSqF bemyndiger hermed turneringsledelsen til at administrere de bestemmelser i nærværende 

reglement, som gælder for turneringer for juniorspillere i de i bestemmelserne nævnte turneringer.  
2. Dette omfatter tillige bemyndigelse til at bortvise spillere og/eller ledere for overtrædelse af 

bestemmelserne.  
 

§ 7.2 Sanktioner 

Overtrædelse af dette reglement kan medføre sanktioner i form af øjeblikkelig og/eller efterfølgende ka-
rantæne til de implicerede spillere og/eller ledere samt bøder til den/de ansvarlige klubber.  
 


