Squashclub ‘De Dreef’ Seizoen 2016-2017
Reglementen squashcompetitie
1)

De beginverdeling van de blokken wordt bepaald aan de hand van de einduitslag van het
vorige seizoen. Nieuwe spelers sluiten onderaan aan via loting.

2)

Elke blok bevat dit seizoen 4 of 5 spelers met een maximum van 8 blokken bij de heren.
Indien er extra spelers zijn (geen volledige blok), kan het spelersaantal per blok eventueel
aangepast worden.

3)

In de maand september wordt er gespeeld om een verdere selectie te bepalen. Alle spelers
worden gerangschikt volgens de behaalde punten in deze maand. Voorbeeld: speler x is in
blok 5 gestart en behaalt in september 17 van de 18 beschikbare punten. Dit brengt
haar/hem automatisch naar blok 1 of 2, afhankelijk van de resultaten van de andere
spelers.
Bij een gelijke stand van meerdere spelers wordt de verdeling door het totaal aantal
punten van het voorbije seizoen bepaald, diegene die het meeste punten had gehaald
komt in de hogere blok terecht. Voorbeeld: er zijn 2 spelers met 18 punten en 4 met 16
punten; dit betekent dat de 2 spelers met 18 punten zeker starten in blok 1, en dat de 2 of
3 van de andere 4 spelers met het hoogst aantal punten van het voorbije seizoen mee in
blok 1 starten. Bij een gelijk aantal totaal punten voorbije seizoen, bepaalt de eindplaats
van het seizoen ervoor de blok. In het geval van gelijke punten bij 2 nieuwe spelers, wordt
de oktoberblok door loting bepaald.

4)

Vanaf oktober tot en met april spelen we dan gewoon het systeem van vorig seizoenen,
met 2 stijgers en 2 zakkers. De wedstrijden die in de maand maart gespeeld worden zijn de
laatste waarmee je kan stijgen of dalen. De wedstrijden van de maand april geven de
definitieve eindrangschikking! Voor de top 3 en elke verdere blokwinnaar van april wordt
er een prijs voorzien.

5)

Alle wedstrijden moeten gespeeld worden met een zwart balletje met 2 gele puntjes. Ook
is het verplicht bij een competitiewedstrijd het club T-shirt te dragen (uit sympathie voor
onze sponsors). Je speelt 3 of 4 wedstrijden per maand, afhankelijk of je in een blok van 4
of 5 spelers zit. Er wordt gespeeld naar drie gewonnen sets (best of 5). Alle drie (of vier) de
wedstrijden van de desbetreffende maand dienen gespeeld te zijn uiterlijk op de laatste
kalenderdag van de maand. Indien er een wedstrijd niet gespeeld is krijgen beide spelers 0
punten (geen uitzonderingen!!!).

6)

De gedetailleerde spelregels van squash vind je op de website van de VSF:
http://www.vsf.be/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-Hoe-speel-ik-squash.pdf
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7)

Een set eindigt bij 11 gewonnen punten (er moet wel een verschil zijn van 2 punten, dus
11–9). Bij een 10-10 stand moet er worden doorgespeeld tot er een verschil is van 2
punten. De winnaar van een set is ook aan opslag in de volgende set. Er mag enkel gerust
worden bij het einde van een set en dit maximum 2 minuten!
Aan het einde van de maand worden alle punten opgeteld. Bij een gelijke stand van 2
spelers geeft de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd de doorslag. Bij een gelijke
stand van 3 spelers, waarvan geen van de 3 spelers beide onderlinge duels gewonnen
heeft, geeft de totale puntenstand (alle gespeelde maanden opgeteld) de doorslag. Dit is
het enige geval waar de totale puntenstand belang heeft. Voor de eindrangschikking heeft
deze totaalstand geen enkel belang! Enkel de behaalde punten in april!!

8)

Van oktober tot april is dit het verloop van spelers in hun blok (met uitzondering van de
1ste blok, waarin de eerste 2 blijven staan, en van de laatste blok, waarin de laatste 2 niet
kunnen zakken maar ook blijven staan):
Blok van 4 spelers
- De 1e en de 2e van de groep stijgen een blok
- De 3e en de 4e van de groep zakken een blok
Blok van 5 spelers
- De 1e en de 2e van de groep stijgen een blok
- De 3e blijft staan in deze blok
- De 4e en de 5e van de groep zakken een blok
In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij nieuwe deelnemers in de loop van het seizoen)
kan het aantal stijgers en/of zakkers per blok verschillen van 2.

9)

De puntenverdeling bij het einde van de wedstrijd gaat steeds als volgt:
UITSLAG
3-0
3-1
3-2
3-0 Forfait

10)

PUNTEN
6-1
5-2
4-3
6-0

Het vroegtijdig verlaten van de squashbox (door opgave of kwetsuur), voor de wedstrijd
beëindigd is, geeft een forfaitscore voor de tegenstander.
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11)

Wie als thuisspeler genoteerd staat op het wedstrijdformulier dient zijn tegenspeler te
contacteren, indien hij dit niet doet geeft dit een forfaitscore voor de tegenstander (dit om
te vermijden dat altijd dezelfde het telefoonwerk moet verrichten). Natuurlijk mag de
andere speler altijd het eerste contact maken als hij/zij dit wenst. Ook bij het niet opdagen
van de tegenspeler (later dan 15 min. na de afgesproken tijd), zonder verwittiging, geeft
dit een forfaitscore.

12)

Wie 1 forfait geeft in een bepaalde maand (eender welke reden) krijgt in deze maand alle 3
of 4 wedstrijden forfait tegen. Zo willen we competitievervalsing vermijden.

13)

De uitslag van de gespeelde wedstrijd moet worden genoteerd op het blad dat aan de
squashbox hangt en liefst ook worden doorgemaild via de website! Alle uitslagen dienen
binnen te zijn ten laatste om 23u op de laatste dag van de maand, hetzij via het blad in de
sporthal, via het uitslagenformulier, via mail, via sms… Indien er toch nog een uitslag
ontbreekt de eerste dag van de maand erop om 12 u ’s middags, betekent dit automatisch
een forfait voor beide spelers waarvan de uitslag ontbreekt.
Als je nog een wedstrijd de laatste of voorlaatste dag van de maand speelt, gelieve dan
niet tot de allerlaatste moment te wachten om de uitslag door te sturen, maar graag
onmiddellijk na afloop van de match de uitslag doorsturen. Hoe sneller alle uitslagen
binnen zijn, hoe sneller de blokken voor de nieuwe maand gepubliceerd kunnen worden.
Op deze manier kan iedereen vroeger beginnen inplannen, en zo laat je de anderen niet
onnodig wachten.

14)

Nog een aanrader: neem een wekelijks abonnement van een squashcourt indien mogelijk
(dan heb je al zeker 1 uur elke week om een wedstrijd af te handelen)

Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties zijn welkom bij:

Olivier Humblet
e-mail: info@squashclubdedreef.be
tel: 0495/221159

Speel fair en veel succes!
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