Henvendelse til Turneringsudvalget
Generelle oplysninger
Navn:

Thomas Christensen

Klub:

City Squash

Funktion i klubben:

Formand

Mailadresse:

thomas_filias@hotmail.com

Dato for henvendelse:

07-04-15

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:

x

En ny klage:

En eksisterende klage:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)
1) Som det ser ud lige nu, så er der etableret oprykningsspil til 3. div. Sjælland. Men er det egentligt
den rette tolkning af regelsættet? Af § 7.c fremgår det, at der ikke spilles op- og nedrykningsspil
for divisionerne under 1. division. Der henvises ganske vist til § 7.b.ii men kun i relation til
kvalifikationsspil, hvilket også er mest logisk. Således at to sideordnede regionale divisioner
spiller kvalifikationsspil om oprykning og hvor vinderne så rykker direkte op.
2) Hvordan er en holdrunde efter §18.f. defineret? Omfatter det også slutspil og op- og
nedrykningsspil – og hvis ikke, kan spilleberettigede spillere, som har deltaget i slutspillet således
også deltage i op- og nedrykningsspillet til 1. div?

Svar
1) Det er korrekt, at § 7.c og § 7.b.ii rimeligt kan tolkes sådan, at der kun spilles om retten til at
rykke op (”kvalifikationsspil”), mens de to nederste hold i 3. division Sjælland rykker ned uden
yderligere spil efter 10. spillerunde. Runde 2 som annonceret i ”Op- og nedrykningsspil forår
2015” fra 23. marts aflyses derfor hermed.
2) Slutspillet bestående af medaljeslutspil og spil om op- og nedrykning mellem divisioner, herunder
kvalifikationsspil, kan opfattes som tillægsrunder til de primære 10 spillerunder i
Danmarksturneringen. Det samlede slutspil afvikles som to delrunder:




Slutspilsrunde 1 omfattende medaljeslutspil i elitedivisionerne, kvalifikationsspil til 1.
division vest herrer, op/nedrykningsspil til 1. division øst herrer og kvalifikationsspil til
3.division Sjælland
Slutspilsrunde 2 omfattende kampe om op- og nedrykning efter kvalifikationsspil (kun 1.
division vest herrer)

Der gælder for alle kampe samme klubranglister som for runde 9 og 10, og appeludvalget har 11.
maj sidste år afgjort, at der ikke kan tilføjes nye spillere til klubranglisterne efter udløbet af
fristen for at tilføje spillere til brug i runde 10.
Paragraf 18.f i reglerne tillader, at en spiller, der har spillet i en lavere division, senere i samme
runde kan benyttes som reserve i en højere division. Det modsatte er ikke tilladt. Da den højere

division (medaljeslutspillet) i dette tilfælde afvikles før alle øvrige slutspilskampe, kan en spiller
ikke deltage begge steder.
Turneringsudvalget, 8. april 2015

