Beslutsunderlag 7G
Ändringar av Tävlingsbestämmelserna gällande §3.1.4, §3.1.5, §3.2.6, §3.2.8, §3.2.9,
§3.2.10, §3.2.21 och 4.1.2 till följande:

§ 3.1.4 Deltagarkrav
I en sanktionerad tävling krävs minst 4 deltagare per klass. Vid färre deltagare än fyra kan
tävlingsledningen i samråd med SSqF:s tävlingskommitté fatta beslutet att slå samman två
klasser, se §3.1.5. Vid sammanslagning av klasser har berörda spelare rätt att dra sig ur och
därmed rätt att få tillbaka anmälningsavgiften. Tävlingsledningen äger rätten att begränsa
antalet deltagare för en viss klass, med undantag gällande SM, VSM och JSM.

§ 3.1.5 Sammanslagning av klasser
Om två intilliggande klasser har färre än 4 deltagare så kan dessa två klasser slås ihop till en enda
klass. Den räknas då som den övre klassen. Vid sammanslagning av klasser har berörda
spelarna rätt att dra sig ur och därmed rätt att få tillbaka anmälningsavgiften. Sanktionerade
tävlingar där alla platser spelas ut är det möjligt att även utse interna placeringar för den klass
som inte uppfyllt deltagarkravet. Tävlingsledningen har därmed möjlighet att besluta om
priser ska ges till den klass som inte uppfyllt deltagarkravet.

§ 3.2.6 Spelform
Seriespelet genomförs i seriesammandragningsform, dvs. flera lag samlas på en spelplats och
spelar flera omgångar. I serier med åtta lag eller färre genomförs dubbelmöten. I serier med fler
lag än åtta är det en enkelmöten. Om en reservspelare sätts in i laget ska reservspelaren placeras i
laguppställningen utifrån lagrankingen. Ordinarie spelare är lika med serieomgångens
laguppställning vid första delmatchen.
Elitserie består av en grundserie med dubbelmöten vid 8 lag eller färre och slutspel. Vid fler än 8
lag spelas enkelmöten och ett slutspel. I elitserien kommer de två sista lagen att kvalspela med de
två vinnarna av division 1, förutsatt att de inte har redan ett klubblag representerat i elitserien. Ifall
de vinnande lagen redan har ett lag i elitserien går frågan i tur och ordning till underliggande lag i
serierna. När antalet lag i damelitserien är 5 eller färre kan SSqF:s TK besluta att ändra
damelitseriens spelform. I damernas division 1 kan SSqF:s TK besluta att ändra damseriens
spelform när antalet lag i damserien är 5 eller färre. Regler för upp- och nedflyttning gäller enligt
§3.2.13 och §3.2.14.
Om en reservspelare sätts in i laget ska spelaren bytas ut underifrån dvs. lägre rankade spelare
byts ut. Reservspelare som sätts in i laget ska ha lägre rankingpoäng än ordinarie spelare.
Ordinarie spelare är lika med serieomgångens laguppställning vid första delmatchen.

§ 3.2.8 Elitseriens nominering
Lag i Elitserien ska förhandsnominera sina högst rankade svenska spelare enligt följande; 3
herrspelare respektive 2 damspelare. De förhandsnominerade spelarna får endast spela i Elitserien.
SSqF tolkar laguppställningen vid första seriehelgen som förhandsnominerade. Ansökan om
ändring av nominering skickas till SSqF TK, vilket kan bero på olika frånvaro vid första
serieomgången orsakad av ex. skadad eller sjukdom ect.

§ 3.2.9 Spelartrupplista för Elitserien
”Spelartrupplista” för Elitserien kan enbart göras för de spelare som innehar en giltig spelarlicens
kommande säsong. Föreningarna ska namnge alla spelare som ingår i föreningens elitlag som
kommer att spela den aktuella säsongen. Utländska spelare som inte är svenska medborgare och
svenska spelare som inte är stadigvarande bosatta i Sverige – se § 3.2.7 ska uppges i
spelartrupplistan. Spelartrupplistan skall skickas in till SSqF TK innan 31 augusti. I vissa fall kan
SSqF:s TK senare lägga inskickningen av spelartrupplistan.
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§ 3.2.10 Räknesätt, spelregler samt poäng gällande seriespel
Alla serier spelas i bäst av fem games med rak räkning till 11. De senaste av World Squash
Federation (WSF) godkända squashregler tillämpas. Alla serier ska spelas med Dunlop boll med
två gula prickar. Varje individuell match ska ha domare. I samtliga seriespel utdelas 1 poäng per
vunnen individuell match.

En lagmatch i de olika serierna består av följande:
Herrar Elit genomför 4 individuella matcher
Herrarnas övriga divisioner genomför 3 individuella matcher
Damer Elit och Damer Division 1. regleras antalet individuella matcher inför varje säsong, vilket
beror på antalet anmälda lag, se §3.2.6
Uppnår vid seriens slut flera lag samma poängsumma räknas de aktuella lagens inbördes möten.
Här räknas i första hand den individuella matchskillnaden, i andra hand gameskillnaden, i tredje
hand poängskillnaden, samt i sista hand av resultatet av ettornas senaste match.

§ 3.2.21 Rapportering
Lagkapten ansvarar för följande:
• Laguppställningen skall registreras både på matchkortet och i Rankedin systemet
• Registrering av matchresultatet görs i Rankedin systemet online eller i efterhand
• Om en squashspelare inte finns registrerad i Rankedin systemet skall enbart matchresultatet
registreras utan att specificera personen anges i Rankedin systemet. SSqF:s TK ansvarar att
justeringen genomförs i efterhand.
• Tar en kopia av lagets matchprotokoll
Arrangerande förening ansvarar för att resultatrapporteringen blir gjord enligt följande:
• Omedelbart efter avslutat serieomgång skall samtliga matchkort påskrivna av båda lagen
fotograferas och skickas till SSqF:s TK email.
• Alla matchkorten bevaras hos arrangerande förening.
SSqF:s TK kan besluta om bestraffningsavgift ifall ovanstående inte följs. Bestraffningsavgiftens
storlek fastställs varje år av SSqF TK.

§ 4.1.2 Uppdatering
Svenska Rankingsystemet är ett online system integrerat i ”Rankedin plattformen” och uppdateras
i början på varje vecka. Därför är det viktigt att resultaten registreras in i Rankedin så fort det är
möjligt. För att undvika förseningar och fördröjningar i rankingsystemet har tävlingsarrangörerna
och seriespelsarrangörer ett stort ansvar att omgående registrera resultaten i Rankedin samt även
skicka in resultaten till SSqF:s TK.
Svenska squashspelare som tävlar internationellt ansvarar själva för att skicka in sitt resultat
genom att ta ett foto (ex Print Screen) på tävlingstablåns slutresultat samt bifoga en länk till
tävlingen för att squashspelarens resultat ska konverteras till svenska rankingsystemet och därmed
erhålla svenska rankingpoäng. Även försenat inkomna resultat registreras i rankingsystemet, vars
rankingpoäng blir synliga i systemet veckan efter ärendet har inkommit till TK.

2
All gröntext är beslut som har fattats gällande förändringar i bestämmelserna, men har ej blivit införda i
tävlingsbestämmelserna. Blå text är förändringar som gjorts.

Från Tävlingsbestämmelserna Version 2011

3
All gröntext är beslut som har fattats gällande förändringar i bestämmelserna, men har ej blivit införda i
tävlingsbestämmelserna. Blå text är förändringar som gjorts.

4
All gröntext är beslut som har fattats gällande förändringar i bestämmelserna, men har ej blivit införda i
tävlingsbestämmelserna. Blå text är förändringar som gjorts.

5
All gröntext är beslut som har fattats gällande förändringar i bestämmelserna, men har ej blivit införda i
tävlingsbestämmelserna. Blå text är förändringar som gjorts.

