Turneringsbestemmelser
Arrangering av turneringer
Arrangør sender innbydelse til NSqF senest åtte uker før turneringen. Påmeldingsfrist er 7 dager før
turneringsstart. Det vil pålyde dobbel påmeldingsavgift ved påmelding etter fristen.
Ved avmelding må turneringsledelsen informeres fortest mulig. Man må betale full påmeldingsavgift
dersom avmeldingen kommer etter at trekning er tatt. Dette gjelder også ved unnlatelse av
oppmøte. Unntak er hvis legeerklæring kan fremvises. Legeerklæring må fremvises innen to uker
etter turneringen. Uteblir en spiller uten gyldig grunn fra en kamp eller en hel turnering, etter å ha
meldt seg på, trekkes spilleren 200 poeng på Norgesrankingen og mister eventuelle opptjente poeng
i turneringen. En skadet spiller kan søke Turnerings- & Arrangementskomiteen om dispensasjon fra
kravet om innsendelse om en legeerklæring. Samme tidsfrist gjelder også for en evt.
dispensasjonssøking.
Turneringsleder skal alltid informere Turnerings- & Arrangements-komiteen hvis en spiller ikke møter
opp, trekker seg eller av annen grunn ikke stiller til kamp.
Invitasjonen skal inneholde
1. Informasjon om hvor og når turneringen gjennomføres.
2. Hvilke klasser det inviteres til, navn og kontaktinformasjon på turneringsansvarlig,
lisensinnbetaling, samt informasjon om start-kontingent og premiering.
3. Påmeldingsfrist.
4. NSqF`s logo samt respektive logoer i samarbeid med NSqF skal være på plakaten for
approberte turneringer. For sesongen 2017/18 er dette Salming sine logoer.
5. Invitasjonen sendes til turneringskomiteen ved: turneringskomiteen@squash.no og den blir
lagt ut på forbundets hjemmeside. Alle påmeldinger skal gjøres online ved bruk av RankedIn.
Deltakelse ved turneringer
Ved deltakelse i internasjonale turneringer må en melde seg på selv med kopi til NSqF. De må selv
ordne betalingen til turneringsarrangøren. Dette gjelder selvsagt ikke de turneringene hvor spillerne
sendes i regi av forbundet, da ordner forbundet opp.
Deltakere skal ha innløst spillerlisens til forbundet for å delta i turnering. Informasjon vil fremkomme
på www.squash.no.
1. Maks startkontingent for seniorklassen er kr. 500.
2. Maks startkontingent for juniorklassen er kr. 300. Dette gjelder også ved deltakelse i flere
junior klasser.
3. Dersom junior deltar i seniorturnering gjelder startkontingent for senior.
NB! Ved maks startkontingent skal lunsj inkluderes.
Turneringsledelse
Arrangørklubben ved turneringslederen er ansvarlig for at alle spilleregler overholdes.
Arrangøren velger en turneringsleder som kan utpeke en stedfortreder ved forfall.
Turneringslederen utgjør sammen med Turnerings- & Arrangementskomiteen turneringsledelsen.
Turneringsledelsen skal avgjøre alle spørsmål vedrørende turneringen.

Turneringslederen skal sørge for at det er dommere til kampene, men alle spillere har ansvar for å
dømme.
Det er ønskelig med streaming ved alle turneringer. Viktig at forbundet her er behjelpelige med
tekniske løsninger overfor arrangørklubbene for å synliggjøre idretten.
Turneringsprogram
Senest to dager før en turnering begynner skal trekningen offentliggjøres på forbundets hjemmeside.
Klagefrist på seeding / trekning er satt til 24 timer etter offentliggjøring av trekning.
Spillernes navn og klubb skal klart fremgå i programmet og på resultatlister.
Spilleren skal møte opp minimum 15 minutter før kampstart.
En spiller har krav på en pause på minimum 60 min. mellom kampene i samme klasse.
Til kvart-, semi- og finalen bør det avsettes minimum 45 min. For øvrige kamper avsettes minst 30
min. Arrangeres det turnering som løper over kun én dag kan det spilles maks 4 kamper, per klasse.
Under NM må det på finaledagen maksimalt spilles semifinaler og finaler, men i JR NM gjelder dette
bare i samme klasse.
Programmet sendes til turneringskomiteen@squash.no for utleggelse på www.squash.no
Hvis turneringen er av en størrelse og karakter som begrenser antallet av kamper til én pr. dag
(eksempelvis større PSA-rangerte turneringer), tillegges det nødvendige antall dager.
NSqF oppfordrer arrangør til å gjennomføre turneringer i barneklasse (U11 og U13) slik at alle
kamper kan gjennomføres på én dag.
Administrasjon
NSqF gir herved turneringsledelsen lov til å administrere de bestemmelser i nåværende reglement
som gjelder turneringer for junior- og seniorspillere.
Turneringsledelsen gis tillatelse til å bortvise spillere for overtredelse av bestemmelsene.
Overtredelse av bestemmelsene kan medføre sanksjoner i form av karantene til de impliserte spillere
og/eller bøter til de/den ansvarlige, og de av NSqF underlagte klubber. Overtredelse kan videre
medføre at arrangøren nektes tillatelse til å avholde turneringer for en periode.
Turnerings- & Arrangementskomiteen kan beslutte å endre bestemmelsene i sammen med styret.
Turneringsklassifiseringer
Bronze
Mindre lokale klubbturneringer. Kan scheduleres med 1 måned frist og kan bli overlappet av høyere
rangerte turneringer. Bonus gruppe 5.
Silver
Mindre turneringer. Kan scheduleres med 3 måneders frist og kan bli overlappet av høyere rangerte
turneringer. Bonus gruppe 4.
Gold
Norgescup-turneringer. Eliteklasse skal være maks 16 trekning. Klasse A, B osv foretrekkes å være 16
trekning men kan tilpasses til antall påmeldte. Må søkes Turnerings- og arrangementkomiteen innen

1. mars for påfølgende sesong. Scheduleres av Turnerings- og arrangementkomiteen.
Bonus gruppe 3.

Platinum
Norgescup-turneringer av høyere rangering. Eliteklasse skal være maks 16 trekning. Klasse A, B osv
foretrekkes å være 16 trekning men kan tilpasses til antall påmeldte. Høyere bonuspoeng, og disse
kan gjelde som grunnlag for uttak på landslag. Klubbene søker innen 1. mars for påfølgende sesong.
Turnerings- og arrangementkomiteen velger ut 3-4 turneringer i samråd med Sportskomiteen og
Landslagstreneren som får denne klassifiseringen. Bonus gruppe 2.
Diamond
Norgesmesterskap med høyeste rangering. Klubbene søker innen 1. mars for påfølgende sesong.
Turnerings- og arrangementkomiteen lager en innstilling til styret som vedtar hvem som får tildelt
Norgesmesterskapene. Høyeste bonuspoeng, og gjelder som grunnlag for uttak på landslag.
Seeding og trekning
I alle klasser skal halvparten av klassen seedes der 1 og 2 seedes fast. Under NM junior og senior
seedes det kun med fast seeding, 1,2,3,4 osv. Seeding skal synliggjøres i trekningen. Mens de øvrige
turneringene seedes 3/4, 5/8, 9/16 osv
Det seedes etter den siste offentlige Norges-ranking både i senior og junior-klassene, dette gjelder
også for junior NM.
For arrangement med PSA status, gjøres seeding ihht. gjeldende PSA-ranking. Turneringskomiteen
kan søke PSA om å bruke den nasjonale rankingen fremfor PSA-ranking om de mener det er
nødvendig. Dette skal vurderes av Turnerings- og Arrangementskomiteen med innspill fra
Sportskomiteen hvis nødvendig. I PSA turneringer, følges PSA regler. Påmeldingsfristen i PSA closed
satellite turnering er 1 uke før turneringsstart. Store PSA turneringer er påmeldingsfristen enda
tidligere. Trekningen skal tas 5 dager før. Ikke lov med etteranmeldinger i PSA klassen. Holder en PSA
closed satellite turnering samtidig med en vanlig turnering, skal påmeldingsfristen være den samme.
Etteranmelding i den vanlige turneringen tillates kun om spilleren er dårligere enn den dårligste
seedede spiller.
Det er lov å skyggeseede hvis spiller er bosatt i utlandet, da kan han skyggeseedes av landslagstrener
i samsvar/samarbeid med (Sportskomiteen) Turnerings- og arrangement-komiteen.
Turnerings- & Arrangementskomiteen skal foreta seeding og trekning når det arrangeres Junior- og
Senior NM individuelt. Trekningen skal gjennomføres av minimum 2 personer. Hvis flere medlemmer
deltar selv (og komiteen ikke kan gjøre trekningen med andre komitemedlemmer, og medlemmene
er på øvre del av seeding (Topp 16-spillere), skal det brukes Generalsekretær i NSqF eller en fra
styret.
Turneringsstøtte
Styret i NSqF har vedtatt at alle arrangørklubber av approberte turneringer i regi av NSqF, skal motta
en økonomisk støtte fra Forbundet. Støtten gjelder 2500 NOK om det er mindre enn 50 spillere og
5000 NOK om flere enn 50 spillere. Hver sesong kan en klubb få maks 3 støtter til turnering. Klubber
som arrangerer flere enn 3 turneringer må prioritere disse før sesongstart og får støtte av de 3 øverst
prioriterte.
Klubber er berettiget til å søke om støtte etter turneringsslutt til turneringskomiteen@squash.no .
Det skal søkes om turneringsstøtte innen 2 uker etter turneringslutt, men for å få utbetalt støtten må

alle deltakerne på turneringen ha betalt lisens. Det er den respektive klubb sin oppgave å påse at det
er gjort, men de får hjelp av komiteen til å få vite hvem som ikke har bet alt. Det må videre skrives
hvilket kontonr støtten skal utbetales til og antall deltakere/turneringsrapport innen 2 uker etter
endt turnering, til turneringskomiteen. Klubben har 2 uker på å sende disse opplysningene og få inn
de resterende lisensene. Etter denne tid frafaller retten til støtte (totalt blir dette max 1 mnd etter
turneringslutt).
Før og under turnering
Hvis en spiller trekker seg før turneringsstart og etter at trekning er utført skal følgende prinsipper
følges:
1.
1.1. Spillere fra lavere klasser kan flyttes opp til en høyere klasse så lenge dette ikke medfører en
endring av trekningens størrelser på klassene (eks man må endre størrelse fra 16 trekning til
32 trekning i høyere klasse eller omvendt for lavere klasse).
1.2. Det kan settes inn en reserve fra venteliste, så lenge denne spilleren har en lavere ranking
enn den laveste seedede spilleren i trekningen (Dette er særlig viktig ved etteranmelding av
spillere).
1.3. Om den spilleren som trekker seg er seedet, gjør man ikke om på trekningen, men man kan
sette inn en spiller fra venteliste som i punkt 1.2.
1.4. For PSA turneringer, gjelder PSA reglementet. NM SR er en PSA closed satellite turnering
2. Hvis en spiller uteblir når det skal spilles kamp, eller nekter å spille, har motstanderen vunnet
kampen på w/o. Spilleren som trekker seg, eller ikke møter opp til kamp, vil automatisk falle vekk
fra turneringsoppsettet.
3. Avbud skal straks og uten unødig opphold meldes til de turneringsansvarlige. Uteblir en spiller
uten avbud, skal turneringsleder informere dette til Turnerings- & Arrangementskomiteen.
Spilleren må uansett bet startavgift til arrangørklubben. Det er arrangørklubben sitt ansvar å
kreve dette inn.
4. Hvis en spiller bevisst opptrer usportslig under en kamp, skal turneringsledelsen bortvise
spilleren og Turnerings- & Arrangementskomiteen skal informeres. Hvis Turnerings- &
Arrangementskomiteen finner denne usportslige oppførselen uakseptabel, medfører dette som
følger:
4.1. Fratrekk av 200 poeng på Norgesrankingen.
4.2. Karantene for å representere sin klubb i de 2 først-kommende turneringer i samme sesong
og en bot på kr. 500.
Skjer dette videre i andre turneringer kan spilleren bli utelukket for deltagelse i turneringer for en
lengre periode.
5. Det er påbudt for alle juniorspillere å bruke godkjente beskyttelsesbriller under turneringer.
Dette gjelder også når en juniorspiller deltar på senior turneringer og på treninger/samlinger i
regi NSqF.
6. For seniorturneringer skal det benyttes dobbelgul ball med mindre begge spillere er enige om å
bruke en lavere rangert ball (enkelgul). For junior turneringer så skal det benyttes dobbelgul ball i
U19/U17/U15 og enkelgul for U13/U11, med mindre begge spillere er enige om å bruke en lavere
rangert ball (hhv enkelgul eller rød).

Premier
Ved ordinære approberte turneringer er turneringsarrangør ansvarlig til å velge premier.
Følgende regler gjelder:
1. Alle deltakere i U13 eller yngre klasser skal ha like premier. Det skal ikke gjøres forskjell på
jente / dame-klassene i fht gutter / herreklassene i fht premier, men premienes størrelse skal
kunne skaleres i fht antall deltakere i hver klasse. Pengepremier i NM senior, som har PSA
status, kan ha skalert inndeling etter ant spillere i klassene
2. Premiene skal utleveres til spillerne straks etter turneringen.
3. Pengepremier utbetales kun til spillere som stiller opp i alle kampene under en turnering.
Dette gjelder ikke spillere som viser frem legeerklæring, eller som har dokumentert skade.
Premiepenger som ikke er utbetalt tilfaller arrangørklubben.
4. Spiller som ikke har løst lisens innen premieutdeling, mister sin plassering og medalje.
PSA og Challenger turneringer:
Alle søknader skal gå gjennom forbunds-kontoret. PSA opererer med forskjellige kategorier av
turneringer alt etter premiestørrelsen. For dette er følgende kategorier av særlig interesse for Norge:
• Super Satellite
• Satellite
• Closed Satellite
Det finnes et minimum for premiestørrelsen for at en turnering kan kategoriseres som enten det ene
eller det andre. Størrelsene kan finnes på PSA hjemmesider eller opplyses ved henvendelse til NSqF.
Hensikten er at spillere skal kunne tjene inn premiebeløpet som kan være med til å dekke utgifter i
forbindelse med squashspill.
Fra og med sesong 2018/2019 så vil det være følgende regler også gjelder for premiering:
1. Bronze
a. Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
2. Silver
a. Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
3. Gold
a. Eliteklasse: Pengepremier (minimum 2500 kr)
b. Herre/Dame klasser: Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
c. Junior: Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
4. Platinum
a. Eliteklasse: Pengepremier (minimum 5000 kr)

b. Herre/Dame klasser: Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
c. Junior: Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.
5. Diamond
a. Herrer: Pengepremier (minimum 8000 kr) og kongepokal/medaljer.
b. Damer: Pengepremier (minimum 4000 kr) og kongepokal/medaljer.
c. Junior: Turneringsarrangør er ansvarlig for valg av premier.

Generelt under alle NM arrangement
NSqFs sponsor avtaler med for eksempel utstyrsleverandør, må alltid følges under alle NM
arrangement. Selv om Salming sponser forbundet, kan en ha premier fra andre utstyrs leverandører.
Det skal brukes Dunlop baller i NM. Hvor mange dusin en får til de ulike NM er avhengig av
påmeldings størrelse. Ballene skal bestilles gjennom forbundskontoret.
Forbundet krever at det streames ved alle NM og at det er ønskelig med streaming ved andre
turneringer. Viktig at forbundet her er behjelpelige med tekniske løsninger overfor arrangørklubbene
for å synliggjøre idretten.
Deltagelse i NM krever norsk statsborgerskap. Utenlandske statsborgere som har fast bostedsadresse
i Norge, og har bodd i landet i mer enn et år sammenhengende, gis anledning å søke forbundet om å
få delta i NM. Søknad må kunne dokumenteres sendt til turneringskomiteen@squash.no senest 2
mnd før NM. Hvis formalia er i orden, skal søknaden godkjennes. Har en fått godkjent søknaden
trenger en ikke søke på nytt hvert år. Dette forutsetter at personen fortsatt bor i Norge, og har bodd
her sammenhengende. Flytter personen utenlands for en periode, kan han/hun ikke delta igjen før
kriteriene er oppnådd. Må da søke på nytt. For at en utenlandsk statsborger skal få delta på NM, må
han/hun ha deltatt på minst 1 turnering i Norge de siste 12 mnd.
NM- Individuelt
I Sr NM kan ikke damer delta i herreklasse og omvendt.
For å kunne motta kongepokal må en være Norsk Statsborger. En utenlandsk statsborger kan vinne
NM, men ikke motta kongepokalen. Denne vil gå til den beste nordmannen.
Sr NM vil bestå av en eliteklasse med en 32 trekning. Øvrige påmeldte vil bli delt inn i egne klasser A,
B osv. basert på ranking og antall påmeldte.
Det skal brukes fast seeding og siste gjeldende ranking bestemmer hvilken klasse spilleren havner i.
Påmeldingsfrist er satt til 2 uker før turneringsstart. Venteliste blir fulgt opp og styres av rankingen.
For turneringsåret 2017/18 gjelder: Rankingen 1.januar for NM SR. For junior NM gjelder rankingen
1.april. Det skal utnevnes både dommer og markør til kvart-, semi-, og finalene i senior NM.
Arrangør klubbene for NM skal komme med forslag om dommer og markør som igjen godkjennes av
Arrangement/Turneringskomiteen. Dommer og Markør bør være på plass 1 mnd før NM.
I JrNM kan gutter og jenter slås sammen i U13-klassen, som er en uoffisiell NM-klasse. Det gis lik
premier til alle.
Når juniorer spillere i flere klasser, blir det ikke tatt hensyn til hviletiden, bare hviletiden i samme
klasse ( 60 min). Juniorer kan max delta i 2 klasser.
I veteran NM kan en spiller kun delta i 2 klasser.

Lag-NM
En forutsetning for deltakelse i Lag-NM er at klubblaget er medlem av NSqF innen turneringsstart. En
klubb kan stille med flere lag til Lag-NM. Alle deltakere på laget må være medlemmer i klubben de
stiller for og må ha 1 dame med på laget. NM arrangeres på lik linje med andre NM og approberte
turneringer. Påmeldingsavgiften for laget settes til maks kr. 1500. Hvis deltagende klubb melder på
mer enn ett lag vil prisen for de påfølgende være maks kr. 1000. Påmeldingsavgiften tilfaller
arrangørklubb i sin helhet. Forbundet stiller med medaljer.
Reservespillere skal være medlem av klubben de deltar for og kan ikke stå på rankinglisten for en
annen klubb under tidspunktet Lag-NM arrangeres. Reservespilleren skal alltid være den lavest
rankede spilleren på laget.
Turnerings- & Arrangementskomiteen seeder/trekker lagene til Lag-NM. Første spiller skal alltid være
den høyest rankede spiller, deretter nr.2 og 3 (gjeldende rekkefølge; PSA, Norgesranking,
klubbranking). Turnerings- & Arrangementskomiteen velger oppsett minst én uke før turneringsstart.
Det blir besluttet om det skal spilles 3-set eller 5-set i kampene.
Double NM
Inndeling av klasser:
• Herrer (2 herrespillere)
• Damer (2 damespillere)
• Mix (1 dame- og 1 herrespiller)
Seeding av deltakere gjennomføres etter høyest rankede spiller i hvert par. Mix-klassen seedes etter
herrespillers ranking.
Spillerpar trenger ikke komme fra samme klubb.
Turnerings- & Arrangementskomiteen velger oppsett minst én uke før turneringsstart. Det blir
besluttet om det skal spilles 3-set eller 5-set i kampene.
Gjennomføring av turneringer/sjekkliste
Hvordan bli arrangør av en approbert turnering?
1. For at en klubb skal kunne bli arrangør må det søkes til Turnerings- & Arrangementskomiteen
i NSqF. Søknadsfristen er 1. mars.
2. Søknadsskjema finnes på www.squash.no
Forberedelser:
1. Turneringen skal opprettes i RankedIn for elektronisk påmelding og registrering av
turneringsresultater. Link til turneringen sendes til: turneringskomiteen@squash.no Dette
skal gjøres 2 mnd før turnering start.
2. Innbydelse/plakat sendes til turneringskomiteen@squash.no 2 mnd før turneringen og skal
inneholde:
a. Tid og sted
b. Klasser
c. Kontaktinfo turneringsansvarlig
d. Lisens: http://www.deltager.no/NSqF_lisens_2017-2018_14082017

e. Turneringsavgift
f.

Premier

g. NSQF logo
h. Salming logo
i.

NM-Dunlop logo

3. Anbefales å sende innbydelsen ut til klubber, senterne og media.
4. En turneringskomite bør opprettes så snart klubben er blitt tildelt et arrangement.
Komiteens ansvar er videre å fordele de ulike oppgaver som økonomi, dommer,
resultatservice, førstehjelp, bespisning, media osv.
5. Turneringsleder bør ha en tett dialog med Turnerings- & Arrangementskomiteen i NSqF.
6. Turneringsledelsen er ansvarlig for at alle har betalt lisens før spillestart. Dette i samarbeid
med Turnerings & Arrangementskomiteen.
7. Det skal være tilgjengelig informasjon med spilleskjema på senteret, og gjerne også ved hver
bane. Den skal inneholde:


Spillerens navn, klubb og seeding.



Match start-tidspunkt og bane.



Matchresultat.

8. Hvis en turnering gjennomføres på mer enn ett spillested må arrangøren sørge for nødvendig
transport mellom disse.
9. I alle NM arrangement skal det benyttes Dunlop baller som mottas fritt fra forbundet.
10. Trekning tas min 2 dager før turnerings start og publiseres.
11. Halve klassen seedes
12. 1 og 2 seedes fast
13. Kun NM seedes alle fast, ellers seedes 3/4, 5/8 osv
14. Seedes etter siste offentlige ranking
15. PSA turneringer seedes etter gjeldende PSA ranking, men kan søke om å bruke nasjonal
16. Lisensen må være bet innen medaljeutdelingen ellers mister rett til medalje

Resultatoppfølging
Etter turnering skal fullstendige resultater sendes Turnerings- & Arrangementskomiteen innen 48
timer etter endt finale. Det skal også sendes ut resultater til media.
Turneringsleder skal skrive rapport fra turneringen. Denne skal sendes til Turnering &
Arrangementskomite-leder på epost innen 3 dager etter endt finale.

