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Beslutsunderlag 7B 

Ändringar av Tävlingsbestämmelserna gällande §1.1.2.3, §1.1.5, §3.1.2 och 3.1.22.4 till 

följande:  

§ 1.1.2.3 Flyttning  

Spelare, som under innevarande säsong flyttar från en ort till annan, kan få tillstånd att byta 

förening. Ansökan ska göras senast 30 dagar efter det att flytten har ägt rum och blivit registrerad 

i folkbokföringen. Ansökan ska göras av spelaren och får endast bifallas under förutsättning att 

det bifogas ett folkbokföringsintyg som styrker att spelaren verkligen flyttat till den nya orten. Det 

ska även klart framgå i ansökan att flytten inte på något sätt är att hänföra till tävlings- eller 

träningsverksamhet inom squash. Undantag gäller för squashspelare i elitserien, de kan enbart 

representera en förening per säsong.  
 

§ 1.1.5 Deltagare vid tävlingar  

Spelare får enbart delta i tävling för vilken SSqF beviljat sanktion för. SSqF äger rätt att medge 

undantag av särskilda skäl, se §1.1.6. 
 

DM-tävlingar  

För utländska spelare att delta i tävling i Sverige, öppen för dem, krävs tillstånd därtill av deras 

nationella förbund. I DM-tävlingar får endast spelare delta som tillhör föreningar, vilkas hemort är 

belägen inom gällande distrikt.  
 

Spelare, som är medlem i förening ansluten till SSqF, får inte delta i tävling inom landet, oavsett 

karaktär, eller uppvisning som anordnas av arrangör, vilken inte är ansluten till SSqF. SSqF äger 

dock rätt att medge undantag av särskilda skäl. Inte heller får spelare delta i tävling för vilken 

SSqF inte beviljat sanktion.  
 

§ 3.1.2 Definition av tävling  

Allmän tävling i singel eller dubbel, dvs. tävling som är öppen för till SSqF anslutna föreningar 

och deras medlemmar samt SM, DM, landskamper, distriktsmatcher, landskapsmatcher, 

internationella tävlingar, VM, EM, och OS kan anordnas endast med SSqF:s tillstånd. SSqF kan 

dock till distrikten överlämna sådan tillståndsprövning, vad avser tävlingar inom respektive 

distrikt.  
 

Interna föreningsmatcher samt matcher mellan två eller flera föreningar, utanför SSqF:s eller 

distriktens seriesystem, räknas inte som allmän tävling och kräver inte tillstånd.  

På dag då SM, Veteran SM, Junior SM eller DM ska hållas, får annan tävling i den eller de 

klass(er) de avser, inte äga rum.  
 

En tävlingsklass måste kategoriseras som Elit, A, B, C eller D. Kategoriseringen Open kan endast 

användas för mästerskap, såsom DM, SM och Swedish Open, i respektive ålderskategori, dvs 

juniorer och veteraner.  
 

Tillståndsansökan för att anordna allmänna tävlingar görs på blanketten ”Ansök: Arrangera 

Sanktionerade Tävlingar” och ska skickas till SSqF TK email eller görs online. Både blanketten 

och länk till online ansökan finns att hämta på SSqF hemsida.  
 

§ 3.1.22.4 Konsekvenser för lag  

Om fler än två utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldiga till förseelser i anslutning till 

tävling, ska laget dömas till disciplinär påföljd i enlighet med SF:s tävlingsregler. Idrottens 

antidopingreglemente (v1.3) RF 2008-12-16 10 (17) för idrotter som inte är lagidrotter, men där 

belöningar ges lagvis, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd enligt 

SF:s tävlingsregler när en eller flera idrottare i laget har begått en förseelse.  
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