Regler for Squashserien
Divisjon
Squashserien for bedrifter består i år av 2 divisjoner. De to
øverste lagene (eller flere) i en divisjon rykker opp en divisjon,
de to nederste ned.
Det spilles best av 5 sett i hver kamp. Hvert lag består av 3
spillere gradert: første, andre og tredje spiller.
Poengberegning
Det gis 1 poeng for hvert vunnet sett, samt 3 poeng i bonus
for lagseier. Dersom en kamp av en eller annen grunn
avbrytes, skal bonus allikevel gis. Hvert lag får 1 poeng pr.
spiller som møter opp. Ved bruk av juniorspiller som
stedsfortreder gis ikke oppmøte poeng.
Eks: En spiller vinner 3 – 2 i sett. Han får 1 poeng pr. vunnet
sett, dvs. 3 poeng + 1 poeng for oppmøte.
Dersom alle hans lagspillere vinner sine kamper blir resultatet
for dette lag; 3 spillere à 3 poeng pr. sett = 9 poeng + 3
poeng i lagseier + 3 poeng for oppmøte = total 15 poeng.
NB! Minimum to kamper må spilles for at det gis poeng.
Reserve
Dersom en reservespiller brukes, skal vedkommende spille
som lagets tredjespiller. Ingen spillere kan spille for mer enn
et lag i serien.
Plassering
Dersom to eller flere lag har samme poengsum, får laget
plassering etter innbyrdes oppgjør.
Lag
Kapteinen på laget skal vise spillerekkefølgen til motstanders
kaptein før kampen starter. Rangering av spillere/lag
fastsettes ved sesongstart og skal følges hele sesongen.
Omberamming
Kamper kan bare omberammes dersom squashsenteret er
informert på forhånd om hvem som utsetter kampen. Kampen
må spilles innen 1 uke. Den som omberammer må dekke

kostnad av ny spilletid. Dersom et lag ikke får spilt
omberammet kamp vil kampen bli strøket og motstander får
15 poeng.
Walkover
Dersom et lag ikke klarer å stille med minst 2 spillere,
defineres kampen som ”walkover” (ingen poeng)
Ved Walkover i spilleoppsettet er det fridag, ingen motstander.
Resultatregistrering
Navn på alle spillere skal føres på resultatliste før kampstart.
Etter at kampen er spilt SKAL resultatet føres inn på samme
liste som ligger i resepsjonen. Resultatet skal signeres av
begge kapteinene. Dersom dette ikke blir gjort mister
laget(ene) poeng for fremmøte og evt. lagseier.
Starttider
Lagene skal ha minst to spillere til stede ved starttidspunkt
ifølge startlister.
Ball
Gul ball med to prikker brukes i alle kamper.
Det godkjennes også ball med en prikk om lagene er enig om
dette. Oppnås ikke enighet om valg av ball spilles det med to
prikker. Vi anbefaler to prikk på alle nye baner på Sola og
enkel gul på resterende baner, samt på Tasta.
Avgift
Kontingent for en sesong betales hvert lag ved oppstart.
Dømming
Alle kamper skal dømmes hvis mulig.
Uenighet
Dersom uenighet oppstår mellom lagene, er arrangørens
avgjørelse endelig.

