
 
 

 

 

Bestemmelser for ledelse af squashturneringer 

1.   Bestemmelserne omfatter 

a.    Bestemmelserne, som er fastlagt af DSqFs bestyrelse med efterfølgende 

ændringer vedtaget på turneringsmøde, gælder for såvel arrangør som deltagere i 

turneringer under DSqF.  Turneringer under DSqF er squasharrangementer, som 

er åbne for medlemmerne af klubberne under DSqF og eventuelt for medlemmer 

af andre forbund under WSF (åbne turneringer). Bestemmelserne skal så vidt 

muligt følges ved andre turneringer, som afholdes af klubber under DSqF. 

b.   Bestemmelserne omfatter regler for klassificering af spillere og turneringer, 

tilmeldinger, 

seedning og lodtrækning, turneringsledelse, PSA og WISPA 

samt regler vedrørende program, administration og straffebestemmelser m.m. 

c. Kun turneringer, som er godkendt af DSqF, vil blive optaget i forbundets 

aktivitetskalender. Ingen større turneringer af anden art, f.eks. 

invitationsturneringer, hvorved forstås turneringer hvortil man inviterer bestemte 

spillere fra et snævert antal klubber, må afholdes sammenfaldende med de i 

sæsonprogrammet optagne turneringer for spillere af tilsvarende klasse. 

d.   Såfremt disse bestemmelser, herunder tidsfristerne, ikke overholdes af 

arrangøren af en turnering, kan Turneringsudvalget idømme den pågældende 

klub en bøde på kr. 1.000,-. I gentagelsestilfælde kan Turneringsudvalget fratage 

en arrangørklub retten til i en periode at afholde turneringer. 

2.   Klassificering af spillere og turneringer 

a.    Alle spillere kan deltage i turneringer udskrevet for seniorer, forudsat de opfylder 

de krav, der er fastsat i turneringsreglementet og betingelser for den pågældende 

turnering. 

b.   Åbne turneringer kan afholdes i følgende klasser, ordnet efter 

Danmarksranglisten: 

- Åbne PSA & WISPA turneringer Klassificering 

- Åbne Mesterrækketurneringer Nr. 1 - 16* 

- Åbne A-rækketurneringer Nr. 17 - 32* 

- Åbne B-rækketurneringer Nr. 33 - 48* 

- Åbne C-rækketurneringer Nr. 49 - 64* 

- Åbne D-rækketurneringer Nr. 65 - 80* 

- Åbne E-rækketurneringer Nr. 81 - 96* 
 

 



 
*) Klassificeringen justeres i øvrigt efter antallet af udenlandske tilmeldinger samt 

antallet af wildcard. 

 

c.    Enhver spiller, som er medlem af et under WSF hørende forbund eller klub, er 

berettiget til at deltage i en åben turnering under DSqF, forudsat at 

vedkommende opfylder de for turneringen eventuelt gældende bestemmelser 

vedrørende klassificering. En arrangør har dog ret og pligt til at begrænse 

deltagelsen i en turnering, hvis antallet af tilmeldinger nødvendiggør dette. For 

spillere omfattet af DSqFs klassificering gælder tillige, at ingen spiller kan deltage i 

en lavere række end den, i hvilken vedkommende er klassificeret. For 

udenlandske spillere gælder, at de skal være af tilsvarende styrke som danske 

spillere for at være kvalificeret til at deltage i den pågældende række. PSA/WISPA 

ranglisten benyttes i videst mulig omfang til at indplacere udenlandske spillere i 

turneringer, hvor begge parter deltager (HM, HA og DM rækken). Antallet af 

danske pladser i rækken findes ligeledes ud fra PSA/WISPA ranglisten. Navnene 

på de danske spillere til pladserne udvælges derimod med udgangspunkt i 

Danmarksranglisten. Når en evt. kvalifikationsrunde er overstået og navnene på 

de 16 deltagere i rækken er fundet, foretages den endelige seedning for de 

danske spillere i rækken efter placeringen på Danmarksranglisten. Herved sikres, 

at de bedste danske spillere (jf. Danmarksranglisten) møder de bedste 

udenlandske spillere. I lavere rækker skal eventuelle udenlandske spillere have 

adgang til den tilmeldte række, såfremt arrangøren giver tilladelse til dette. 

Tvivlstilfælde vedrørende indplacering afgøres af Turneringsudvalget. 

 

Eks.: 2 udenlandske deltagere i HM samt 1 wildcard til HM betyder, at 

Danmarksranglistens nr. 14 må deltage i åbne A-rækketurneringer (17-2-1=14). 

 

d.   For åbne turneringer under DSqF, hvor kampene indgår i beregningen af 

Danmarksranglisten, skal de enkelte rækker, så vidt det er muligt, bestå af 16 

spillere, hvis turneringen afvikles over mindst to dage, eller 8 spillere, hvis 

turneringen afvikles over én dag. Klassificeringen skal foregå efter følgende 

model: 

 

Mesterrække: De 16 (8) højst rangerede af de anmeldte på 

Danmarksranglisten/PSA 

ranglisten/WISPA ranglisten (jf. §2.c ved udvælgelse af danske spillere). 
 

 

A-række: De næste 16 (8) rangerende, af de anmeldte, på 

Danmarksranglisten/PSA 

ranglisten/WISPA ranglisten (jf. § 2.c ved udvælgelse af danske spillere).  



 
 

B-rækken: De næste 16 (8) rangerende på Danmarksranglisten. 

 

C, D og E-rækken som for B-række. 

e.   For at deltage i DM individuelt kræves gyldig spillerlicens til en klub under DSqF. 

For deltagelse i double DM samt veteranmesterskaber kræves ligeledes licens. 

Veteran-DM kan dog afholdes som en åben turnering, hvorved de bedst 

placerede danskere opnår titlen Dansk mester.  I ”Regler for Danmarksranglisten” 

er fastsat, hvilke turneringer der tæller til Danmarksranglisten. Berettiget til at 

deltage i nationale mesterskaber er alle der kan repræsentere Danmark på 

landsholdene. Spillere, der ikke kan repræsentere Danmark på landsholdene kan 

dog deltage i de lavere rækker, hvor der ikke spilles om mesterskabet. I tilfælde af 

at der kun er en række, vil spilleren kunne deltage i mesterskabsrækken, men dog 

ikke vinde mesterskabstitlen. 

f. Der kan udstedes ét wildcard pr række. Ved mesterskabsturneringer (DM og 

regionale mesterskaber) kan wildcard ansøges hos forbundet, mens det ved ikke- 

mesterskabsturneringer er den arrangerende klub, der ansøges. Spillere, der 

tildeles et wildcard, kan ikke seedes. Wildcard kan kun udstedes til en spiller, som 

utvivlsomt er på styrkeniveau med den række, vedkommende via wildcard kan 

komme til at deltage i. Der skal i det udsendte turneringsprogram gøres synligt 

opmærksom på, i hvilke rækker og til hvilke spillere der er givet wildcard. 

Ansøgninger om wildcard skal indsendes senest ved tilmeldingsfristen for 

turneringen. Ansøgninger modtaget herefter behandles ikke. Ved 

mesterskabsturneringer vil ansøgninger om wildcard blive behandlet af 

Turneringsudvalget i samråd med landstræneren og den arrangerende klub. 

g. For DM gælder endvidere, at sidste års mester automatisk er kvalificeret til 

deltagelse i mesterrækken uanset ranglisteplaceringen (evt. seedning foretages 

dog efter ranglisten). Der kan stadig yderligere udstedes ét wildcard. Reglen 

finder i øvrigt også anvendelse ved regionale mesterskaber samt DM i double. 

h.   Alle kampe spilles med Point-A-Rally scoring til 11, bedst af 5 sæt. 

3.   Fordeling af turneringer 

a.    Ansøgning om godkendelse af en turnering under DSqF jf. § 1 skal indsendes til 

Turneringsudvalget inden en frist, som Turneringsudvalget fastsætter.b.   

Tildeling af turneringer og tidspunkter for deres afvikling foregår på det årlige 

Turneringsmøde i maj i forbindelse med godkendelse af næste sæsons 

aktivitetskalender. Klubber, som overholder ansøgningsfristen, vil blive prioriteret 

højere end andre ansøgere, såfremt spilleforholdene i disse klubber i øvrigt er i 

orden. Ligeledes kan der blive taget hensyn til klubber, der har skabt tradition for 

afholdelse af turneringer på bestemte datoer. 

c.    En turnerings betingelser skal så vidt muligt indeholde: 



 
i.   Hvilken klasse(r) (Mesterrække, A, B, …) og hvilken kategori (Grand prix 

eller ikke) turneringen afholdes i. 

ii.   Ønsket tidspunkt for afvikling af turneringen.  

iii.   Hvor mange baner, der er til rådighed. 

d.   Såfremt en turnering ønskes afholdt på mere end et spillested, pålægges det 

arrangøren – hvor afstanden gør det nødvendigt – at sørge for transporten 

mellem spillestederne. 

e.   Bolde til brug i åbne turneringer under DSqF skal være af mærkat godkendt af 

DSqF og skal stilles frit til rådighed af arrangøren. 

f.    Baner, der benyttes til turneringer under DSqF, skal være godkendt af DSqF, og 

temperaturen skal være mindst 15°C, målt midt på banen, en meter over gulvet. 

4.   Annoncering og tilmelding 

a.    Alle turneringer skal annonceres på Squashportalen minimum 6 uger før afholdelse. 

Tilmelding til turneringer skal ske via Squashportalen. 

b.   Tilmeldingsfristen fastsættes af den arrangerende klub. 

c.    Tilmeldte til en turnering kan frit afmelde sig op til tilmeldingsfristens udløb. 

d.   Tilmeldingsfristen og turneringens betingelser skal overholdes. Sker det ikke, er 

arrangøren ikke forpligtiget at medtage spillerne. Hvis der gives dispensation, skal 

den gælde for alle. 

e.   Deltagergebyret for selve turneringsdeltagelsen er fastsat til max. kr. 250,00 pr. 

spiller.  Arrangerende klub kan forlange, at deltagergebyret betales ved tilmelding. 

f.    Hvis en spiller efter tilmeldingsfristens udløb melder afbud (eller trækker sig under 

turneringen), er spilleren stadig forpligtet til at betale turneringsgebyret. 

g. Hvis en spiller er i restance med betaling af turneringsgebyr, kan Turneringsudvalget 

beslutte, at spilleren ikke kan deltage i turneringer, så længe vedkommende er i 

restance. En turneringsarrangør kan ligeledes beslutte, at en at en spiller i restance jf. 

ovenfor ikke kan deltage i den pågældende turnering. 

h.   Dobbelttilmeldinger, dvs. tilmeldinger til to eller flere turneringer, der afvikles på 

samme tid, er ikke tilladt. Dobbelttilmeldinger medfører idømmelse af en bøde på kr. 

500,00 til klubben. 

i. Såfremt antallet af tilmeldinger medfører, at arrangøren af pladshensyn er nødt til at 

begrænse deltagerantallet, skal frasorteringen finde sted på baggrund af placering på 

Danmarksranglisten brugt til seedning i turneringen. 

j. Aflysning af en turnering kan kun ske i tilfælde af, at klubben aflyser inden 

annoncering skal finde sted (jf. § 4.a). Ønsker en klub at aflyse efter annoncering af 

turneringen (jf. § 4.a), kan dette kun finde sted med dispensation givet af TU, og kun i 

de tilfælde, hvor der i forbindelse med Grand Prix turneringer er færre end 24 

tilmeldte til turneringen. For andre seniorturneringer kan aflysning kun ske ved færre 

end 16 tilmeldte, ligeledes gælder det, at der her skal søges dispensation. Aflyses en 



 
turnering uden dispensation fra Turneringsudvalget, kan arrangøren idømmes en 

bøde på kr. 5.000. 

5.   Turneringsledelse 

a.    Arrangøren er ansvarlig for, at alle regler, herunder spillereglerne overholdes. 

b.   Arrangøren udpeger en turneringsleder, der kan udpege en stedfortræder ved 

frafald. Turneringslederen er den person, der har ansvaret for, at bestemmelserne 

overholdes.  

c.    Turneringslederen udgør sammen med Turneringsudvalget turneringsledelsen. 

d.   Turneringsledelsen skal afgøre alle spørgsmål vedr. turneringen. 

e.   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. 

f. Ved Danmarksmesterskaberne skal der i mesterrækkerne så vidt muligt benyttes 

nationalt uddannede dommere og markører til semifinaler og finaler. DSqF betaler i 

disse tilfælde 

100 kr. pr. dømt semifinale- og finalekamp til dommere, der har bestået DSqFs 

dommerkursus 1. 

6.   Turneringsopsætning 

a.    Turneringsarrangøren kan vælge at afvikle en turnering over enten 1, 2 eller 3 dage.  

i.   Afvikles en turnering over én dag, må en række højst indeholde 8 spillere. 

ii.   Afvikles en turnering over to eller tre dage, må en række indeholde op til 16 

spillere. 

iii.   Spillere, der går gennem en kvalifikationsrunde, hvoraf der kun må være 

én, indgår ikke i de hhv. 8 og 16 spillere fra pkt. i og ii. 

b.  Uanset valget i § 6.a må der maksimalt planlægges tre kampe pr. spiller i en række pr. 

dag, Kvalifikationskampe indgår ikke i disse tre kampe. I mesterrækker må der, hvis 

rækken har mere end 8 deltagere, højst planlægges semifinaler og finaler på én dag. 

c.    Så vidt muligt inddeles deltagerne i rækker, hvor deltagerantallet er en potens af 2. 

d.   Alle rækker planlægges efter et spillesystem, sådan at alle deltagere spiller mindst 2 

kampe. 

e.    I alle turneringer, hvor kampene tæller til Danmarksranglisten, skal rækkerne afvikles 

efter et spillesystem, der muliggør registrering af resultaterne i Squashportalen og 

beregning af bonus-ryk, Grand-Prix-points m.v. Følgende spillesystemer kan 

anvendes: 

A. Fuld Monrad (8-16 spillere) 

B. Halv Monrad (5-8 spillere) 

C. Én pulje alle mod alle 

D. To eller tre puljer, hvor der spilles alle mod alle i hver pulje, efterfulgt af 

placerings- eller puljekampe mellem etterne, mellem toerne, osv. 



 
 

7.   Regler for seedning 

a.    Deltagerne i en række inddeles på baggrund af deres placering på 

Danmarksranglisten i et antal rækker, sådan at § 6 er opfyldt. Den brugte 

Danmarksrangliste skal være den seneste udgave ved tidspunktet for 

tilmeldingsfristens udløb. 

b.   På første turneringsdag skal der finde en lodtrækning sted, som bestemmer 

seedningen i hver række. 

c.    Lodtrækningen baseres på ranglisteplaceringerne for de deltagende spillere i hver 

række. 

Hver række består af et antal seedningslag.  

i.   For puljespil gælder det, at 

1.   antallet af seedningslag findes som det maksimale antal spillere i én 

pulje. 

2.   antallet af spillere i et seedningslag er lig antallet af puljer. Hvis der ikke 

er lige mange spillere i alle puljer, rummer det nederste seedningslag 

færre spillere end de øvrige lag 

3.   seedningslagene bestemmes efter følgende regler: 

a.    Spillerne i det øverste seedningslag seedes efter deres relative 

placering på ranglisten og fordeles derefter på antallet af puljer. 

b.   Spillerne i det følgende seedningslag seedes ved lodtrækning og 

placeres i puljer sådan, at den 1. seedede i det højere 

seedningslag kommer i pulje med den lavest seedede fra 

seedningslaget, hvori lodtrækningen foretages, imens den lavest 

seedede fra det lavere seedningslag kommer i pulje med en højst 

seedede fra det højere seedningslag. 

c.    For øvrige seedningslag følges proceduren fra pkt. b. 

 ii.   For monradrækker gælder det, at 

1.   Seedningslagene bestemmes efter følgende: 

a.    Første seedningslag udgøres de to deltagere med den højeste 

placering på Danmarksranglisten. Spilleren med den højeste 

placering er 1. seedet, imens spilleren med den næsthøjeste 

placering er 2. seedet. 

b.   Andet seedningslag udgøres af spillerne med den tredje- og 

fjerdehøjeste placering på ranglisten. Disse spillere seedes 

gennem lodtrækning. 

c. Tredje seedningslag udgøres af spillerne med en placering på 

ranglisten mellem d. 5 og 8. højeste placering på ranglisten. 

Disse spillere seedes gennem lodtrækning. 



 
d.   Fjerde seedningslag, hvis relevant, udgøres af spillerne med en 

placering på ranglisten mellem d. 9. og 16. højeste placering på 

ranglisten. Disse spillere seedes gennem lodtrækning. 

2.   Turneringen opsættes sådan, at 

a.    Spillere fra det højeste seedningslag tidligst kan møde hinanden i 

finalen. 

b.   Spillere fra det højeste og næsthøjeste seedningslag tidligst kan 

møde hinanden i semifinalen. 

c.    Spillere fra de tre øverste seedningslag tidligst kan møde 

hinanden i kvartfinalen. Dette betyder, at spillere fra det laveste 

seedningslag i første runde vil møde spillere fra et højere 

seedningslag.



 
 

d.   Fordelingen af seedningerne i turneringen inden for det 

enkelte seedningslag, bortset fra det det første, skal 

være tilfældige. 

d.   En spiller, der har fået et wildcard, kan ikke seedes. I doubleturneringer vil 

foregående års finaledeltagere blive seedet i top-4 uanset aktuel individuel 

ranglisteplacering. 

e.   Såfremt udenlandske spillere deltager i en række, benyttes internationale 

ranglister som PSA / WISPA til seedningen i den enkelte række (jvf. dog § 2.c ved 

udvælgelse af danske spillere). 

f. Kvalifikationskampe afvikles sådan, at kampen om den højeste ranglisteplacering 

blandt kvalifikationsspillerne i den egentlige turnering spilles mellem 

kvalifikationsspillerne med den hhv. bedste og dårligste ranglisteplacering. 

Kampen om den næsthøjeste ranglisteplacering blandt kvalifikationsspillerne i 

den egentlige turnering spilles mellem kvalifikationsspillerne med den hhv. 

næstbedste og næstedårligste ranglisteplacering, og så fremdeles. 

g. Kvalifikationsspillere indgår med den laveste ranglisteplacering i en række (dog 

jf. § 7.f), men deltager i lodtrækningen om seedninger på linje med de øvrige 

spillere i samme seedningslag. 

h.   Kvalifikationsrunder gennemføres, når mere end fire udlændinge ønsker at 

deltage i mesterrækken og deres ranglisteplacering berettiger til deltagelse. 

Taberne i kvalifikationsrunden deltager automatisk i rækken nedenunder. Lucky 

loser pladser til mesterrækken tildeles ved lodtrækning blandt 

kvalifikationsrundens tabere. Der spilles i øvrigt normalt om 4 pladser i 

hovedturneringen (12-16). 

i. Er antallet af deltagere sådan, at der vil være oversiddere i første runde, uddeles 

der oversiddere (byes) i seedningsrækkefølge (og ikke efter ranglisteplacering). 

Er der således én bye, vil 1. seedet få denne i første runde. Er der to byes, vil de 

1. og 2. seedede få disse i første runde og så fremdeles. 

8.   Program 

a.    Senest tre dage før en turnerings begyndelse skal programmet offentliggøres på 

forbundets hjemmeside. 

b.   Spillerens navn og klub skal klart fremgå af programmet og resultatlister. 

c. Programmet skal indeholde klokkeslæt for lodtrækning og starttidspunkt for de 

enkelte rækker. 

d.   Spillerne skal møde på det af turneringsledelsen fastsatte tidspunkt for 

lodtrækning og skal være spilleklar på de i programmet angivne tidspunkter. Er 

en spiller ikke spilleklar til programsat tid, taber vedkommende kampen. En 

spiller har krav på en pause på minimum 

60 min. mellem kampene. 

e.   I B-rækker og derunder skal der til kvart-, semifinale og finaler i 

kampprogrammet afsættes minimum 35 minutter. For øvrige kampe afsættes 

mindst 25 minutter. Der må ikke programsættes kampe senere end kl. 24:00. 

f.    I mesterrækker og A-rækker skal der til kvart-, semifinale og finalerne afsættes 

minimum 40 minutter. For øvrige kampe skal der afsættes minimum 30 

minutter per kamp. 



 
g. Benyttes kortere minimumstider end ovennævnte, idømmes klubben en bøde på 

kr. 200,00 pr. fejlagtig programsat kamp. 

h.   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. 

i.   Programsættes kampe til start uden for de i § 12.4b nævnte tidsrum idømmes 

klubben bøde af ”Turneringsudvalget” på kr. 200,00 pr. kamp programsat uden 

for tidsrummet. i.   Hvis deltagerantallet i forhold til baneforhold tillader det, 

kan der ved 9-16 deltagere programsættes efter at afholde turneringen som 

ved færre end 9 deltagere pr. række. Reglerne for kamplængde, og pause 

mellem kamp skal overholdes ubetinget. 

9.   Under turneringen; generelle bestemmelser 

a.    Spillere, som ikke er anmeldt inden tilmeldingsfristens udløb, kan ikke 

umiddelbart deltage i turneringen. Efter programmets udsendelse kan der, som 

følge af afbud, rokeres spillere fra lavere rækker til en højere, eller indsættes 

reserver fra ventelisten. Der foretages officiel lodtrækning umiddelbart før 

turneringen starter blandt de fremmødte deltagere. 

b.   Udeblivelse fra kamp 

i.   Hvis en spiller udebliver, når der kaldes til kamp, eller nægter at spille, 

har modstanderen vundet kampen på walkover. Det samme gælder, hvis 

spilleren trækker sig ved at underrette turneringsledelsen herom. 

ii.   Turneringslederen skal indberette spillere, der ikke gennemfører 

turneringen som følge af en opstået skade, til Turneringsudvalget. 

iii.   Bliver en spiller skadet under turneringen, skal spilleren fremsende 

lægeerklæring, der dokumenterer den akut opståede skade elle 

opståede sygdom, der bevirker, at spilleren ikke kan gennemføre 

turneringen. Lægeerklæringen skal være Forbundskontoret i hænde 

senest førstkommende fredag kl. 12 efter turneringen. 

iv.   En akut skadet spiller kan ansøge Turneringsudvalget om dispensation 

fra kravet om indsendelse af en lægeerklæring. 

v.   Der gælder samme tidsfrister for en evt. dispensationsansøgning som for 

selve lægeerklæringen. Udgifter til lægeerklæring afholdes af den 

skadede spiller. Lægeerklæring for den akut opståede skade/sygdom 

skal være udstedt efter turneringen. 

vi.   I de tilfælde, hvor lægeerklæring ikke medfølger eller ikke dokumenter 

en akut opstået skade, vil den manglende gennemførelse af turneringen 

kunne sidestilles med udeblivelse uden afbud, jf. § 9.d. 

c. Udebliver en spiller fra turneringen uden gyldigt afbud, skal turneringslederen 

indberette dette til Turneringsudvalget. Afbud skal straks og uden unødigt 

ophold meldes til de turneringsansvarlige. 

d.   Udebliver en spiller uden gyldigt afbud fra en kamp eller en hel turnering jf. § 9.b 

og c, karantæne fra at repræsentere sin klub ved de to førstkommende 

holdkampe (herunder også kampe ifm. op-/nedrykningsspil og medaljeslutspil). 



 
Dette gælder, med mindre helt specielle forhold kan dokumentere og forklare 

udeblivelsen. Denne vurdering foretages af Turneringsudvalget. 

e.   Hvis en spiller bevidst optræder usportsligt under en kamp eller selve 

turneringen, kan denne af turneringsledelsen bortvises. Spilleren skal 

indberettes til Turneringsudvalget med angivelse af handlingens karakter. 

Såfremt Turneringsudvalget kan tilslutte sig grundlaget for den usportslige 

optræden, tildeles spilleren karantæne fra at repræsentere sin klub i de to først 

kommende holdkampe, samt en bøde på kr. 500,-. I gentagelsestilfælde kan 

udelukkelse for deltagelse i turneringer for en periode effektueres. 

f. Optræder en spiller usportsligt under en kamp, således at denne tildeles strafsæt 

eller - kamp, skal dette indberettes af dommeren til Turneringslederen, der 

herefter udbeder sig en udtalelse fra de implicerede spillere omkring episoden, 

og indberetter dette til Turneringsudvalget. Se i øvrigt retningslinjer for regel 17 

(Bilag 1). 

g. Turneringsudvalget skal orientere den involverede klubs formand ved 

udeblivelse/usportslig optræden. 

h.   I puljeturneringer findes puljevinderen efter følgende kriterier: 

i.   Vundne kampe. ii.   Difference i sæt. 

iii.   Difference i vundne bolde 

iv.   Ved lighed efter de første tre kriterier, bruges følgende 

1.   Hvis to spillere stadig er lige: Afgørelse ved indbyrdes kamp. 

2.   Hvis tre eller flere stadig er lige: Afgørelse ved lodtrækning. 

v.   Hvis en spiller udgår under turneringen, medregnes spillerens resultater 

ikke ved udregningen. 

i. Vinderen af en vandrepokal/-præmie er ansvarlig for denne og skal påse, at 

denne i god tid bliver tilbageleveret til den kommende arrangør. 

j.     Medlemmer af DIFs og DSqFs bestyrelse samt DSqFs udvalg og 

Turneringsudvalget skal modforevisning af behørig legitimation have gratis 

adgang som tilskuer til offentlige turneringer og kampe afholdt af forbundets 

medlemmer. 

10. Efter turneringen 

a. Kampresultater skal inden for 24 timer efter at turneringen er færdigspillet, 

enten fremsendes til squash@dsqf.dk i et af DSqF godkendt elektronisk format 

til indlæsning i Squashportalen, eller indtastes direkte i Squashportalen. 

11. Administration 

a.    DSqFs bemyndiger hermed Turneringsledelsen til at administrere de 

bestemmelser i nærværende reglement, som gælder for turneringer for 

seniorspillere. 

b.   Administration omfatter tillige bemyndigelse til at bortvise spillere for 

overtrædelse af bestemmelserne. 

c. Overtrædelse af dette reglement kan medføre sanktioner i form af karantæne til 

de implicerede spillere og/eller bøder til de(n) ansvarlige, og de af DSqF 

underlagte klubber. Overtrædelse kan videre medføre, at arrangøren nægtes 

tilladelse til at afholde åbne turneringer for en periode. 

d.   Turneringsmødet kan træffe beslutning om ændring af dette reglement. 
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12. Grand Prix turneringer  

a.    Turneringsform 

i.   En Grand Prix turnering er en mesterrækketurnering og skal have 

deltagelse af mindst 8 spillere i lodtrækningen. 

ii.   Der spilles efter et spillesystem, hvor der spilles om alle pladser. 

iii.   Såfremt deltagerantallet i en række er mindre end 8, er 

turneringsarrangørerne berettiget til at aflyse rækken. 

iv.   De individuelle Danmarksmesterskaber (DM) er at regne for en 

Grand Prix.  

v.    Grand Prix turneringerne tæller med i Grand Prix ‘et. 

b.   Seedning 

i.   Reglerne følger § 7, dog jf. nedenstående stk 

ii.   I Mester- og A-rækken benyttes så vidt muligt PSA-ranglisten / 

WISPA-ranglisten, når der er udenlandske deltagere i rækken. 

Tvivlstilfælde afgøres af Turneringsudvalget. 

iii.   PSA-ranglisten kan fås hos Turneringsudvalget eller på 

www.squash.org. c.    Program 

i.      Programmet udarbejdet i overensstemmelse med § 8.  

d.   Grand Prix titlen 

i.    Gennem deltagelse i Grand Prix turneringer optjener en spiller 

Grand Prix points, der danner grundlag for spillerens placering i 

kampen om sæsonens Grand Prix titel. 

ii.   Årets seks Grand Prix turneringer har status af Grand Prix turnering. 

iii.   Grand Prix points optjenes gennem spillerens endelige placering ved 

den enkelte turnering jf. følgende tabel: 
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Placering         I 16-monrad turneringer             I 8 monrad-turneringer1
 

 M               A                B                   M                 A            B 

1              250            90             50               250             90         50 

2              180            70             40               150             60         35 

3              150            60             35               110             55         28 

4              130            58             32                95              50         24 

5              110            55             28                80              45         20 

6              100            52             26                75              40         16 

7               95             50             24                65              36         14 

8               90             48             22                55              32         10 

9               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 

 

1 
Eller puljespil med op til 8 deltagere 

 

 

e.   Spilleren med flest Grand Prix points ved afslutningen DM vinder Grand Prix 

titlen. Der udbetales pengepræmier til nr. 1-5 i Grand Prix’et for herrer og 

damer, hvor præmiesummen fordeles ligeligt mellem herrer og damer. 

f. Præmiesummen udgør en samlet sum som besluttes på Repræsentantskabets 

budgetmøde. For 2014-15 er det i alt 70.000 kr. i præmiesum for dame- og 

herrerækken tilsammen. 

g.    Præmiesummen pr. række fordeles efter følgende nøgle 

 

Placering                              Procent                                 Beløb 

1                                        40 %                                14.000 

kr. 2                                        25 %                                 8.750 

kr. 3                                        15 %                                 5.250 

kr. 4                                        12 %                                 4.200 

kr. 5                                         8 %                                   2.800 

kr.  

 

13. PSA og WSA turneringer 

a.    En Challenger turnering kan afvikles under PSA/WSA, hvormed udenlandske 

deltagere kan forventes. PSA opererer med forskellige kategorier af turneringer 

alt efter præmiestørrelsen. For nærværende er følgende kategorier af særlig 

interesse i Danmark 
 



 
 

• Super Satellite 

• Satellite 

• Closed Satellite 
 

 

Der findes et minimum for præmiestørrelsen, for at en turnering kan 

kategoriseres som enten det ene eller det andet. Disse størrelser kan findes på 

PSAs eller WSAs hjemmesider eller oplyses ved henvendelse til DSqF. For disse 

turneringer gælder samme generelle regler som for andre turneringer 

sanktioneret af DSqF. 

b.   For Closed Satellite turneringer gælder, at af de tilmeldte til mesterrækken (inkl. 

deltagere i en evt. kvalifikationsrunde) skal mindst 12 herrer og 12 damer være 

danskere. For de øvrige turneringer gælder denne regel ikke, da disse skal 

betragtes som åbne turneringer, hvor kun placeringen på PSAs rangliste kan 

have indflydelse på, hvem der kan deltage, og hvilken seedning den enkelte 

spiller får. 

 

c. Der vil ved tildeling af PSA og WSA turneringer blive taget hensyn til nye klubber, 

der herigennem kan skaffe vigtig PR for deres klub. Bemærk at der i det 

efterfølgende omtales Satellites. Disse er relateret til PSA/WSA og har altså ikke 

noget at gøre med, hvad der tidligere blev benævnt DSqF Satellites. 

d.   Seedning 

i.   I rækker med 16 spillere skal der seedes 8 spillere. Såfremt der er færre 

end 12 spillere, skal fire spillere seedes. 

ii.   Der seedes efter den seneste udsendte Danmarksrangliste. I Mester- og 

A-rækken benyttes så vidt muligt PSA-ranglisten / WSA-ranglisten, når 

der er udenlandske deltagere i rækken. Tvivlstilfælde afgøres af 

Turneringsudvalget. 

iii.   PSA-ranglisten kan fås hos Turneringsudvalget eller på www.squash.org. 

 

e.   Program 

i.   Reglerne for programmet følger § 8 

 

14. Afgørelser truffet i forbindelse med disse bestemmelser kan ankes til DSqFs appeludvalg 

inden 4 uger.
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Bilag 1 

Dansk oversættelse 

 

Retningslinjer for anvendelsen af Regel 17 (Opførsel på banen) 

 

Regel 17 pålægger at dommeren i tilfælde af en uacceptabel opførsel på banen ”skal straffe 

spilleren”. Vurderingen af overtrædelsens karakter og straffens hårdhed er dog op til 

dommerens skøn. Dette har igennem årene ofte medført tildeling af forskellige straffe (eller 

ingen overhovedet) for de samme forseelser, afhængigt af hvem der har dømt. På den ene side 

kan en hård (forkert) straf være blevet tildelt for en enkelt eller mild overtrædelse; mens på 

den anden side kan en mild dom eller ingen overhovedet være blevet tildelt for en grov 

overtrædelse. Spillerne ved ikke på forhånd hvilke standarder der er gældende, og dommerne 

står tilbage og skal selv sætte deres egne standarder. 

 

Udfærdigelsen af disse retningslinjer er et forsøg på at skabe lidt orden på det eksisterende 

kaos og give både dommere og spillere muligheden for vejledning i anvendelsen af Regel 17. 

Hvis dommere følger disse retningslinjer rimeligt tæt, så vil spillere vide på forhånd hvilke 

standarder der gælder for anvendelsen af reglerne vedrørende forstyrrelse: målet er en mere 

ensartet konsekvens. Opnåelsen af en sådan konsekvens vil gavne squash sporten utroligt 

meget. 

 

Dommere vil anvende de følgende retningslinjer i de relevante situationer. Mens dommerne jf. 

Regel 17 stadigvæk har mulighed for at vælge om der har været en overtrædelse ifølge reglen 

eller ej, hvis dommeren vurderer at en overtrædelse er sket så skal disse retningslinjers 

konsekvenser følges: 

 

    Misbrug af udstyr (ketcher eller bold eller andet udstyr) 

o Mindre forseelse (f.eks. kaste ketsjeren på gulvet efter at have tabt et sæt, slå 

hårdt til bolden efter duellen er ovre): Advarsel for opførsel 

 Grov forseelse (f.eks. bevist ødelægge ketsjeren, smide ketsjeren mod væggen; slå 

bolden eller kaste ketsjeren ud af banen): Stroke for opførsel 

    Hørbar eller visuel uanstændighed: 

o Mindre forseelse (f.eks. bandeord; blasfemi): Advarsel for opførsel 

o Grov forseelse (Hørbar eller visuel uanstændighed): Stroke for opførsel 

    Trækning af tid 

o Mindre forseelse (f.eks. tilbage på banen med nogle sekunders forsinkelse; 

tager sig ekstra meget tid på banen til at serve): Advarsel for opførsel 

o Grov forseelse (f.eks. meget sent tilbage på banen; lang diskussion med 

dommeren): Stroke for opførsel 

    Uenighed 

o Mindre forseelse (f.eks. betvivle en dom/afgørelse): Advarsel for opførsel 



 
o Grov forseelse (f.eks. langvarig diskussion eller gentagende gange betvivle eller 

udvise uenighed med domme/afgørelser): Stroke for opførsel 

    Krænkelse af official: 

o Mindre forseelse (f.eks. utiltalende kommentarer om officials eller 

domme/afgørelser):  Advarsel for opførsel 

o Grov forseelse (f.eks. nedsættende kommentarer om officials eller 

domme/afgørelser): Stroke for opførsel 

o Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. skyde bolden mod officials eller ud blandt 

tilskuere; kaste ketsjeren mod officials eller ud mod tilskuere): Tab af sæt eller 

kamp, afhængig af grovheden 

    Overdreven fysisk kontakt: 

o Mindre forseelse (f.eks. at løbe ind i modstanderen): Advarsel for opførsel 

o Grov forseelse (f.eks. fysisk krænkelse af modstander): Stroke for opførsel 

o Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. bevidst skade sin modstander; farligt spil der 

skader modstanderen): Tab af sæt eller kamp (afhængigt af forseelsens alvorlighed 

og skadens alvor) 

    Usportslig opførsel: 

o Mindre forseelse (f.eks. komme med negative kommentarer om sin modstander): 

Advarsel for opførsel 

o Grov forseelse (f.eks. gentagende negative eller nedsættende kommentarer om 

modstanderen; hvilke som helst intimidering af modstanderen): Stroke for opførsel 

o Overlagt/meget grov forseelse (f.eks. ekstrem opførsel der bringer spillet i 

miskredit): Tab af sæt eller kamp (afhængig af alvorligheden af forseelsen) 

    Coaching under spil: 

o Første gang: Advarsel for opførsel 

o Anden gang: Stroke for opførsel og bortvisning af den overtrædende person 

    Gentagende eller overdreven dårlig opførsel: 

 Når, efter dommerens opfattelse, spilleren gør sig skyldig i gentagende gange at 

udvise uacceptabel opførsel på banen efter en af retningslinjerne ovenfor, skal 

dommeren tage skridt til ved næste overtrædelse at enten give den samme straf 

for anden gang en af retningslinjerne bliver overtrådt, eller give en hårdere end 

den der allerede er tildelt. Dog skal dommeren, hvis Advarsel for opførsel allerede 

er blevet givet for både den første og anden overtrædelse af et af punkterne, 

tildele stroke ved tredje overtrædelse. (Eksempel:  Hvis spilleren har modtaget en 

advarsel for opførsel for uenighed, så skal der på den næste uenighed gives endnu 

en advarsel eller stroke. På den tredje overtrædelse skal der gives stroke). 

 

Vedtaget på Turneringsmødet i Odense 18. maj 2014. 


