ESQF-I TURNIIRIDE REGLEMENT 2015/2016 HOOAJAL

EESTI SQUASHIFÖDERATSIOONI KORRALDATAVATE TURNIIRIDE REGLEMENT
Käesolev Eesti Squashiföderatsiooni (edaspidi ESqF) korraldatavate turniiride reglement on kinnitatud
ESqF-i juhatuse koosoleku otsusega 1.september 2015.

Mõisted ja lühendid
Distsiplinaarkomisjon

ESqF- i juhatuse poolt määratud kuni viieliikmeline komisjon, mille
pädevuses on Reeglite ja Reglemendi rikkumisest tulenevate
karistuste määramine ning kohtunike otsuste kohta tehtud kirjalike
apellatsioonide lahendamine.

EMV

Eesti meistrivõistlused.

ESqF

MTÜ Eesti Squashiföderatsioon, mille tegevust korraldab üldkoosoleku poolt valitud juhatus.

Hooaeg

Hooaeg hõlmab tervet Kalendrit ning kestab septembrist maini.

Juunioride (J) liiga

Liiga, milles võistlevad mängijad, kes on Turniiri viimasel
võistluspäeval alla 19 aastased (U19 mängijad) või alla 17 aastased
(U17 mängijad) või alla 15 aastased (U15) või alla 13 aastased (U13).

Kalender

ESqF poolt kinnitatud võistluskalender, milles on loetletud kõik
Turniirid kuupäevaliselt koos toimumiskohtadega (vt
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Lisa 2).
Korralduskomitee

Koosneb ESqF peasekretärist, Turniiri korraldava klubi poolt määratud
peakohtunikust ja klubi esindajast, kes vastutavad Turniiri korrektse
toimumise eest ning on Mängijatele kättesaadav Turniiri
puudutavates küsimuses nii enne Turniiri kui ka Turniiri ajal.

Litsents, Litsentsitasu

Ühekordne tasu, mis tuleb igal Mängijal tasuda ESqF-ile enne oma
esimesel Turniiril osalemist Hooajal. Litsents tagab mängijale õiguse
osaleda Turniiridel ja tagab mängija kohta arvestuse pidamise
jooksvas edetabelis.

M-liiga

Liiga, millesse kuuluvad kõik Turniiridest osavõtvad Mängijad. M-liiga
Mängijate jaoks korraldatakse erineva tugevusega võistlusi (M1, M2),
kuid peetakse ühtset reitingut.

Mängija

Isik, kes osaleb või on avaldanud soovi osaleda ESqFi poolt
korraldataval Turniiril.

Naiste (N) liiga

Liiga, milles osalevad kõik naismängijad olenemata vanusest.

Osavõtutasu

Tasu, mis tuleb Turniirist osavõtjal tasuda enne registreerimistähtaega
ja mis annab mängijale õiguse osaleda Turniiril.

Reeglid

Turniiride läbiviimisel juhindutakse Maailma Squashiföderatsiooni
poolt kinnitatud reeglitest, mis on saadaval hästivarustatud
squashiklubides ka eesti keeles.

Reglement

ESqFi reitingu arvestusse minevate võistluste juhend.

Reiting/Edetabel

Võistlustulemuste koond, mis näitab mängijate paremusjärjestust.

Seenioride (S) liiga

Liiga, milles mängivad kõik mängijad, kes on enne Turniiri esimest
võistluspäeva saanud 35, ja 45 - aastaseks (vanusegrupid 35+,
45+)

Turniir

Turniir, milleks võib olla klubi poolt korraldatav reitinguturniir või
EMV.
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1.

SISSEJUHATUS

1.1.

Eesti Squashiföderatsiooni (edaspidi ESqF) Turniiride reglement (edaspidi Reglement) annab
juhised Turniiride korraldamiseks ning nendel osalemiseks. Reglemendi täitmine on kohustuslik
kõikidele klubidele, kes korraldavad ESqF- i liiga Turniire ning mängijatele, kes võtavad osa
ESqF-i Turniiridest.

1.2.

Kõikidel Turniiridel järgitakse ausa mängu põhimõtteid ja juhindutakse heast sportlikust tavast.

2.

ÜLDINE

2.1.

ESqF poolt korraldatavad ja/või Kalendrisse kantud Turniirid on järgmised:
2.1.1.

Eesti meistrivõistlused
2.1.1.1. meestele (M);
2.1.1.2. naistele (N);
2.1.1.3. seenioridele (S)
2.1.1.4. juunioridele (J);

2.1.2.

Reitinguturniirid
2.1.2.1. meestele (M)
2.1.2.2. naistele (N)
2.1.2.3. seenioridele (S)
2.1.2.4. juunioridele (J)

2.2.

Turniiridest saavad osa võtta mängijad kes:
2.2.1.

on õigeaegselt tasunud ESqF- ile Litsentsitasu;

2.2.2.

on õigeaegselt registreerunud;

2.2.3.

on õigeaegselt tasunud Osavõtutasu;

2.2.4.

vastavad vanuse- ja soonõuetele.

2.3.

Turniirid viiakse läbi vastavalt Maailma Squashiföderatsiooni reeglitele (edaspidi Reeglid).

2.4.

Kalendrisse mittekuuluvate võistluste läbiviimisel on soovitatav järgida Reglementi ning
vajadusel konsulteerida ESqF- iga.

3.

OSAVÕTJAD, LIIGAD

3.1.

Üldine
3.1.1.

Turniirisüsteem
3.1.1.1. ESqF liiga turniirid toimuvad meestele, naistele, seenioridele ja juunioridele.
3.1.1.2. Turniiridel kasutatakse "alagrupisüsteemi" (vt punkt 5.1).
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3.1.1.3. Kuni 16 osavõtjaga turniiridel mängitakse kõik mängud „parem 5-st“. Juhul, kui
mängijaid on rohkem kui 16, mängitakse kõik mängud „parem 3-st“.
Kohamängud 1-8 „parem 5-st“.
3.1.1.4. Mängust loobuja on loobumisvõidu andja.
3.1.1.5. Loobumisvõidu andnud mängija jaoks loetakse Turniir lõppenuks ning
märgitakse ka kõikide järgnevate mängude kohale loobumisvõit vastase kasuks.
3.1.1.6. Mängust loobunud mängija saab
3.1.2.

Reitingupunktid
3.1.2.1. Mängijad saavad iga Turniiril
punktitabelile (vt Lisa 1).

3.2.

koha jagamisel nõrgema koha punktid.

osalemise

eest

reitingupunkte

vastavalt

M-liiga
3.2.1.

M-liiga jaguneb kaheks liigaks tugevuskategooria järgi: M1; M2.
3.2.1.1 M1 liiga moodustavad jooksva ESqF reitingutabeli 24 esimest mängijat.
3.2.1.2 M2 liiga moodustavad jooksva ESqF reitingutabeli mängijad alates 24-st kohast.

3.2.2.

M-liiga Turniiridest võivad osa võtta kõik ESqF- i litsentsiga mängijad.

3.2.3.

M-liiga mängijatel on üks jooksev reitingutabel

3.2.4.

ESqF Reitingutabeli 16 esimest mängijat ei saa osaleda M2 -

liiga Turniiridel.

3.2.5.

Kui M1 - Turniirile ei registreeru antud liiga kõik mängijad, siis M2 liiga mängijatel on
võimalus osaleda kõrgema liiga Turniiril, olles ennast eelnevalt registreerinud nn.
ootenimekirja registreerimistähtaja lõpuks.

3.2.6.

Kõrgemasse liigasse pääseb vabade kohtade olemasolul jooksva ESqF reitingu alusel
vastavalt kõrgem asetus esimesena.

3.2.7.

Rahvusvahelised Mängijad saavad osaleda M-liiga võistlustel vastavalt oma riigi
Reitingule (nt. Läti 24 esimest mängijat saavad osaleda M1-l)
3.2.7.1. Rahvusvahelised Mängijad ei pea omama Litsentsi, kui nad ei soovi saada ESqF
Reitingutabeisse.
3.2.7.2. Rahvusvahelised mängijad lisanduvad

M1-liigas 24-le Mängijale lisaks.

3.2.7.3. Ilma ESqF reitinguta rahvusvahelised mängijad lisanduvad viimaste asetustena
registreerimise järjekorras.
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3.3.

3.4.

Harrastajate Karikavõistlus (KV)
3.3.1

Harrastajate Karikavõistlus koosneb 6 etappist, mille tulemusena selgub hooaja lõpuks
karikavõitja.

3.3.2

Harrastajate Karikavõistlusest võivad osa võtta ESqF jooksva edetabeli mängijad alates
40.kohast või Mängijad, kes ei oma ESqF-i Litsentsi.

3.3.3

Harrastajate KV-l osalejad saavad igal etapil punkte (vt. Lisa 4) ja omavad oma
Reitingutabelit.

Seenioride liiga
3.4.1.

Seenioride Turniire korraldatakse 2015/2016 hooajal eraldi ainult meestele.

3.4.2.

Seenoride meeste Turniiridest võivad osa võtta naismängijad, kes on tasunud Seenioride
liiga litsentsi. Antud litsentsi tasumine naistel annab õiguse osaleda ka naiste liigas.
Naismängijad ei saa osaleda meeste Seenioride EMV-tel.

3.4.3.

Seenioride Turniirid toimuvad

3.4.4.

Seenioride Turniiridel on õigus osaleda kõigil ESqF mängijatel, kellel on enne Turniiri
algust täitunud 35. ja 45.eluaastat.

3.4.5.

Seenioride liigal on oma
meistrivõistluste asetused.

vanusegruppidele 35+ ja 45+.

eraldiseisev

reiting,

mis

määrab

seenioride

Eesti

3.4.5.1. Reitingu kujunemine (vt p4)
3.4.6.

Seenioride liiga Turniiril võib mängija registreeruda hooaja jooksul vaid ühte
vanuseklassi. Vanem võib mängida nooremas, noorem vanemas vanuseklassis mängida
ei tohi. Vanuseklassi tohib hooaja siseselt vahetada vaid juhul, kui mängija ületab oma
vanusega järgmise vanuseklassi piiri.
3.4.6.1. Hooaja siseselt vanust muutev mängija viiakse olemasolevate punktidega
järgmisse vanusegruppi.

3.5.

3.6.

Naiste liiga
3.5.1.

Naiste Turniiridel on õigus osaleda kõigil ESqF-i litsentsiga naismängijatel.

3.5.2.

Naiste Turniirid toimuvad ühes liigas (N-liiga).

3.5.3.

Reitingu kujunemine ( vt. p4)

Juunioride liiga
3.6.1.

Juunioride liiga Turniiridel on õigus osaleda kõigil ESqF poeg- ja tütarlastel,
Turniiri viimasel võistluspäeval nooremad kui 19 ( 15, 13) aastat.

3.6.2.

Juunioride Turniirid toimuvad
3.6.2.1

kes on

U19, U15 ja U13 vanusegrupidele.

Vanusegruppide Turniirid toimuvad tingimusel, et Turniirile on registreerunud
vähemalt 6 mängijat. Väiksema mängijate arvu korral liidetakse vanusegrupid
vastavalt Korralduskomitee otsusele.

3.6.2.2 Juunioride liiga Turniiril võib mängija registreeruda vaid ühte vanuseklassi;
6

ESQF-I TURNIIRIDE REGLEMENT 2015/2016 HOOAJAL

3.7.

Juunioride liiga Turniir peetakse eraldi poisslaste ja tütarlaste arvestuses, kui osavõtjaid mõlemas
grupis on vähemalt kuus.
3.7.1.

Juunioride liiga reitingu kujunemine ( v.t p. 4) .

3.7.2.

Juunioride liiga Reiting määrab juunioride Eesti meistrivõistluste asetused.

4.

REITINGU KUJUNEMINE JA PAIGUTUS

4.1.

M, N ja S - liiga reiting kujuneb jooksvalt Turniirile eelnenud 365 päeva jooksul parima viie
Turniiri keskmise punktisumma põhjal. Kui Mängijal on tulemusi vähem kui viielt Turniirilt,
jagatakse saadud punktid viiega.

4.2.

J - liiga reiting kujuneb jooksvalt Turniirile eelnenud 365 päeva jooksul parima kolme Turniiri
keskmise punktisumma põhjal. Kui Mängijal on tulemusi vähem kui kolmelt Turniirilt, jagatakse
saadud punktid kolmega.
4.2.1.

4.3.

Vanusegruppide liitmise korral saavad Mängijad punkte vastavalt oma vanusegrupi
paremusjärjestusele.

Võrdse arvu punktide puhul saab kõrgema asetuse:
4.3.1.

paremat arvesse minevat tulemust omav Mängija.

4.3.2.

Paremuselt teist, kolmandat jne. arvesse minevat tulemust omav Mängija.

4.3.3.

Viimaselt võistluselt paremat tulemust omav Mängija.

4.3.4.

Eelviimaselt, üle-eelviimaselt jne. võistluselt paremat tulemust omav Mängija.

4.4.

Ilma reitinguta mängijad paigutatakse viimastele kohtadele vastavalt nende registreerumise
ajalisele järjekorrale.

5.

TURNIIRIL KASUTATAVAD ALAGRUPI- JA KOHAMÄNGUD

5.1.

Alagrupid:
5.1.1.

5.1.2.

Juhul kui Turniirile on registreerunud 24 või rohkem mängijat, paigutatakse mängijad
vastavalt Reitingule 8 alagruppi A-H järgmiselt:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

17

18

19

20

21

22

23

24

32

31

30

29

28

27

26

25

Juhul kui Turniirile on registreerunud 12-23 mängijat, paigutatakse mängijad vastavalt
Reitingule 4 alagruppi A-D järgmiselt:
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5.1.3.

A

B

C

D

1

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

12

16

15

14

13

17

18

19

20

23

22

21

Juhul kui Turniirile on registreerunud 7-11 mängijat, paigutatakse mängijad vastavalt
Reitingule 2 alagruppi A-B järgmiselt:
A

B

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10
11

5.1.4.

Alla 7 osalejaga Turniir mängitakse turniirisüsteemis ühes alagrupis ja kõik mängud
„parem 5-st“.7 mängijaga

5.1.5.

Kui Turniirile registreerunud, kuid kohale mitte ilmunud mängija pärast jääb mõnda
alagruppi 2 või rohkem mängijat vähem kui suurima mängijate arvuga alagruppi, võib
paigutada vähese arvu mängijatega alagruppi kohale tulemata jätnud mängija(te)
asemele suurima arvu mängijatega alagruppide madalaima asetusega mängija(d).
Ümberpaigutamise otsuse võtab vastu Korralduskomitee mitte hiljem kui 15 minutit
enne Turniiri algust.

5.1.6.

Vastavalt mängijate arvule alagrupis on mängude järjekord järgmine:

7 mängijat: 4-7, 3-6, 2-5, 4-6, 3-5, 1-7, 4-5, 2-7, 1-6, 3-7, 2-6, 1-5 ,6-7 ,2-3, 1-4, 5-7, 2-4, 1-3,
5-6 ,3-4, 1-2
6
mängijat

5 mängijat

4 mängijat

3 mängijat

1-3

2-5

1-3

1-3

4-6

1-4

2-4

2-3

3-5

3-5

1-4

1-2
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2-6

2-4

2-3

4-5

1-3

3-4

2-3

4-5

1-2

1-6

2-3

2-4

1-5

1-5

3-4

3-6

1-2

2-5
1-4
5-6
3-4
1-2

5.1.7.

Muud sätted
5.1.7.1. Kui 2 või enam mängijat koguvad alagrupis võrdse arvu võite, saab määravaks:
5.1.7.2. võitude arv omavahelistes mängudes;
5.1.7.3. geimide suhe omavahelistes mängudes, st 4:3=1,333 on parem kui 5:4=1,25; ja
4:5=0,8 on parem kui 3:4=0,75;
5.1.7.4. punktide suhe omavahelistes mängudes

5.2.

Play-off mängude süsteemid
5.2.1.

Alagrupimängudele järgnevad 8 alagrupilisel Turniiril play-off mängud järgmise
süsteemiga:
5.2.1.1. play-off grupp 1 – alagrupis 1. koha saanud mängijad selgitavad kohad 1-8;
5.2.1.2. play-off grupp 2 – alagrupis 2. koha saanud mängijad selgitavad kohad 9-16;
5.2.1.3. play-off grupp 3 – alagrupis 3. koha saanud mängijad selgitavad kohad 17-24;
5.2.1.4. play-off grupp 4 – alagrupis 4. koha saanud mängijad selgitavad kohad 25-32;
5.2.1.5. play-off grupp 5 – alagrupis 5. koha saanud mängijad selgitavad kohad 33-40;
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5.2.2.

Play-off süsteemi järgi mängitakse igas play-off grupis tabeli järjekorras:

8 alagrupiga turniir
¼ finaal

½ finaal

Finaal

A 1/2/3/4/5
H 1/2/3/4/5
E 1/2/3/4/5
D 1/2/3/4/5
1./9./17./25./33.
C 1/2/3/4/5
F 1/2/3/4/5
G 1/2/3/4/5
B 1/2/3/4/5

5.3.

5.2.3.

Play-off grupi ¼ finaali kaotajad jätkavad mängimist 5., 13., 21., 29. või 37. koha pärast.

5.2.4.

Kõikidel Turniiridel mängitakse kõik kohad välja, kui ei ole teatatud teisiti.

Kohamängud 4-alagrupiga Turniiridel
5.3.1.

Alagrupimängudele järgnevad play-off mängud järgmise süsteemiga:

½ f inaal

Finaal

A 1/2/3/4/5
D 1/2/3/4/5/6
1./5./9./13./17./21
C 1/2/3/4/5/6

B 1/2/3/4/5/6

5.4.

Kohamängud 2-alagrupiga Turniiridel
5.4.1.

Alagrupimängudele järgnevad play-off mängud järgmise süsteemiga:

10

ESQF-I TURNIIRIDE REGLEMENT 2015/2016 HOOAJAL

½ finaal

Finaal

A1
B2
1.
A2
B1

l






l
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6.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

6.1.

Üldine
6.1.1. Eesti meistrid selgitatakse meeste, naiste, juunioride ja seenioride arvestuses. EMV
toimumise aeg ja koht määratakse Kalendriga.
6.1.2. Eesti meistrivõistlustele pääsevad mängijad, kes on õigeaegselt registreerunud ning
tasunud tähtajaks osavõtu- ja litsentsitasu.
6.1.3. Eesti Meistrivõistlustele kvalifitseerub 32 meesmängijat ja 16 naismängijat jooksva ESqF
Reitingu järgi. Meeste ja Naiste Eesti Meistrivõistlustele kvalifitseerunute ( p. 6.2.1 ja 6.3.4)
loobumise korral võetakse asemele Reitingus vastavalt järgmisel kohal/kohtadel
olev/olevad mängija/mängijad.
6.1.4. Eesti Meistrivõistlustel mängitakse Dunlop Pro kahe kollase täpiga palliga

6.2.

Eesti meistrivõistlused meestele
6.2.1. Eesti Meistrivõistlustel meestele osalevad kuni 32 meesmängijat vastavalt Reitingule ja
wild card-i saanud mängijad, kes (i) ei ole esindanud ühtegi teist riiki rahvusvaheliselt
tunnustatud squashivõistlusel üheski vanusegrupis EMV-le eelneval 3 aastal ning (ii) tema
sünnikohaks on Eesti või ühe tema vanema sünnikohaks on Eesti või ta on Eesti kodanik
või ta on alaliselt elanud Eestis 3 aastat.
6.2.2. ESqF-i juhatusel on õigus anda EMV wild card vastavasisulise taotluse esitanud kuni
kolmele (3) p. 6.2.1 toodud tingimusi täitnud mängijale. Wild card-i saanud mängijad
paigutatakse 7. tugevusgruppi (vt p. 6.3.1)

6.3.

Eesti meeste meistrivõistluste paigutus, süsteem, tugevusgrupid
6.3.1. Eesti Meistrivõistlustel meestele jagatakse mängijad 7 tugevusgruppi ning loositakse EMV
pidavas klubis alagruppidesse 1 tund enne võistluste algust:
6.3.1.1.

1. tugevusgrupp – asetused 1. ja 2.

6.3.1.2.

2. tugevusgrupp – asetused 3. ja 4.

6.3.1.3.

3. tugevusgrupp – asetused 5.-8.

6.3.1.4.

4. tugevusgrupp – asetused 9.-12.

6.3.1.5.

5. tugevusgrupp – asetused 13.-16.

6.3.1.6.

6. tugevusgrupp – asetused 17.-24.

6.3.1.7.

7. tugevusgrupp – asetused 25.-32.

6.3.2. Eesti meeste meistrivõistlustel loositakse 32 osalejat turniiritabelisse vastavalt nende
kohale Reitingus ja vastavalt p. 6.3.1, kusjuures loosimist alustatakse 7. tugevus- ja
viimasest (H,D või B) alagrupist järgnevalt:
A-alagrupp

1

5

6

7

B-alagrupp

1

5

6

7

C-alagrupp

2

5

6

7

D-alagrupp

2

5

6

7
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E-alagrupp

3

4

6

7

F-alagrupp

3

4

6

7

G-alagrupp

3

4

6

7

H-alagrupp

3

4

6

7

(number alagrupi järel tähistab mängija tugevusgruppi vastavalt p. 6.3.1).
6.3.3. EMV meestele toimuvad kahel päeval selliselt, et kõik ¼ finaalide järgsed kohamängud
mängitakse teisel võistluspäeval, sh kohtadele 17-32 ning kõik kohad selgitatakse
vastavalt p. 5.1.
6.3.4. Kõik mängud mängitakse „parem 5-st ’’.
6.4

Eesti meistrivõistlused naistele
6.4.1 Eesti meistrivõistlustel naistele osalevad kuni 16 naismängijat vastavalt Reitingule ja wildcard-i saanud mängijad, kes (i) ei ole esindanud ühtegi teist riiki rahvusvaheliselt
tunnustatud squashivõistlusel üheski vanusegrupis EMV-le eelneval 3 aastal ning (ii) tema
sünnikohaks on Eesti või ühe tema vanema sünnikohaks on Eesti või ta on Eesti kodanik
või ta on alaliselt elanud Eestis 3 aastat.
6.4.2 ESqF-i juhatusel on õigus anda EMV wild card vastavasisulise taotluse esitanud kuni
kolmele (3) p. 6.2.13.4. toodud tingimusi mitte täitnud mängijale. Wild card - i saanud
mängijad paigutatakse 5. tugevusgruppi (vt p. 6.3.14.1.)
6.4.3 EMV naistele toimuvad kahel päeval selliselt, et kõik kohamängud mängitakse teisel
võistluspäeval. Kõik kohad selgitatakse vastavalt p. 5.1.
6.4.4 Kõik mängud mängitakse ,,parem 5-st´´

6.5

Eesti

meistrivõistlused naistele

paigutus, süsteem, tugevusgrupid

6.5.1 Eesti Meistrivõistlustel naistele jagatakse mängijad 5 tugevusgruppi ning loositakse EMV
pidavas klubis alagruppidesse pool tundi enne võistluste algust:
6.5.1.1

1. tugevusgrupp – asetused 1. ja 2.

6.5.1.2

2. tugevusgrupp – asetused 3. ja 4.

6.5.1.3

3. tugevusgrupp – asetused 5.-8.

6.5.1.4

4. tugevusgrupp – asetused 9.-12.

6.5.1.5

5. tugevusgrupp – asetused 13.-16.

6.5.2 Eesti Naiste Meistrivõistlustel loositakse 16 osalejat turniiritabelisse vastavalt nende
kohale Reitingus ja vastavalt p. 6.3.1, kusjuures loosimist alustatakse 5. tugevus- ja
viimasest (D või B) alagrupist, järgnevalt:
A-alagrupp

1

3

4

5

B-alagrupp

1

3

4

5

C-alagrupp

2

3

4

5

D-alagrupp

2

3

4

5
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(number alagrupi järel tähistab mängija tugevusgruppi vastavalt p. 6.3.11.)

6.6

Eesti meistrivõistlused Seenioridele ja Juunioridele
6.6.1 Eesti Meistrivõistlustel seenioridele ja juunioridele on Turniirisüsteem kahe etapiline:
alagrupimängud ja kohamängud, mis toimuvad ühel võistluspäeval. Turniirisüsteem
sõltub osavõtjate arvust. 16 osavõtjaga toimuvad kõik mängud „parem 5-st“ . Kui
osavõtjaid on rohkem kui 16 mängitakse kõik mängud ´´parem 3-st´´. Kohamängud
1-8 ,,parem 5-st´´..
6.6.2 Seenioride EMV toimuvad 35+, 40+ ja 45+ vanusegruppides.
6.6.3 Juunioride EMV vanusegrupid (U19; U17, U15 ja U13)
määratakse vastavalt
registreerunud mängijatele. Vanusegruppi peab registreeruma vähemalt 6 mängijat.
Kui registreerub alla 6 mängija, siis vanusegrupid liidetakse.
6.6.4 Juunioride EMV peetakse eraldi poisslaste ja tütarlaste arvestuses, kui osavõtjaid
mõlemas grupis on vähemalt kuus.
6.6.5 Seenioride ja Juunioride alagrupid kujunevad jooksva S-ja J-liiga reitingu alusel.
Reitingu
puudumisel paigutatakse mängija vastavalt registreerimise ajalisele
järjekorrale.

6.7

Eesti Meistrivõistlustele registreerimine
6.7.1 Eesti meeste ja naiste meistrivõistlusteks kella 12.00-ks seitse (7) kalendripäeva enne
EMV-i peavad end registreerima kõik mängijad.
6.7.2 Wild-card’i soovivad mängijad (p. 6.2.2) peavad esitama taotluse ESqF-i juhatusele
(info@squash.ee) kakskümmend (20) kalendripäeva enne EMV. Taotluses peab
mängija põhjendama oma soovi ning tooma välja oma kvalifikatsiooni EMV-l
osalemiseks. Wild-cardi taotleja peab tasuma koos taotluse esitamisega ESqF arvele
65€. Kui wild-cardi taotlust ei rahuldata, siis taotluse tasu ei tagastata mängijale. ESqF
võib juhatuse otsusega Mängija taotluse tasust vabastada.
6.7.3 Seenioride ja Juunioride EMV´le peavad kõik mängijad ennast registreerima neliteist
(14) kalendripäeva enne EMV-i

6.8

7

EMV osavõtutasud kinnitab ESqF juhatus (vt Lisa 4)

KALENDER
7.1 Kalendri kinnitab ESqF vähemalt kaks (2) nädalat enne Hooaja esimest Turniiri (vt
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7.2 Lisa 2).
7.3 Kalendrit võib muuta, kui muudatuseni on enam kui üks kuu, v.a. ESqF-ist mitteolenevatel
põhjustel (nt klubi sulgemine).
7.4 Kalendrisse tehtavad muudatused peab Juhatus kinnitama otsusega, mis pannakse üles ESqF
kodulehele.

8

REGISTREERIMINE ESqF LIIGA TURNIIRIDELE
8.1 Turniirile registreerub Mängija hiljemalt Turniirile eelneval kolmapäeval.
8.2 Registreerimine reg@squash.ee
8.3

Mängijad, kes soovivad kõrgema liiga vabade kohtade olemasolul mängida kõrgemas
liigas teavitavad sellest reg@squash.ee Turniiri registreerimistähtajaks.

8.4 Registreerunud mängija mitteilmumisel Turniirile on ESqF-i juhatusel õigus rakendada
mängija suhtes disiplinaarkaristus.
8.5 Mittetulekust teatamine ilma sanktsioonideta on võimalik kuni väljakuulutatud
registreerimisajani. Tervislikel põhjustel mitteilmumine peab olema tõendatud arstitõendiga
ning mitteilmumisest peab teatama klubile ja ESqFile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem
kui 2 tundi enne võistluse algust.

9

AJAKAVA

9.1 Turniiride tabelid ja ajakavad tehakse teatavaks hiljemalt 24 tundi enne turniiri algust
interneti leheküljel www.squash.ee.

9.2 Turniiride tabelite ja ajakava eest vastutab ESqF peasekretär.
9.3 Juhul kui viimase hetke Turniirist loobuja tõttu tabeleid ja ajakava muudetakse, peab
Korralduskomitee mängijaid sellest teavitama .

9.4 Mängija, kes hilineb ajakavas teatatud esimesele mängule, saab loobumiskaotuse ning
diskvalifitseeritakse Turniirilt.

9.5 Teiste ja järgnevate mängude ajad on orienteeruvad ning mängija peab olema valmis
alustama mängu vähemalt 30 minutit enne väljakuulutatud aega.

9.6 Mängude järjekorda (vt p. 5.1.6) on võimalik muuta alates mängija teisest mängust juhul, kui
kõik alagrupi mängijad on sellega nõus.
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10

LITSENTSI- JA OSAVÕTUTASUD
10.1 Litsentsitasu on ühekordne tasu, mis tuleb igal Mängijal tasuda ESqF- ile Mängija Hooaja
esimese Turniiri registreerimistähtajaks. Litsents tagab mängijale õiguse osaleda
Turniiridel ja tagab Mängija kohta arvestuse pidamise jooksvas edetabelis.
10.2 ESqF-i juhatus kinnitab litsentsitasud (vt Lisa 4).
10.3 Mängija võib omada hooaja litsentsi, mis kehtib kogu Hooaja; poole hooaja litsentsi,
mis kehtib vastavalt
september-detsember ja jaanuar- mai või ühekordset litsentsi,
mis kehtib ühel Turniiril.
10.4 Mängija, kes omab M-liiga litsentsi, võib muude vajalike nõuet
täitmisel osaleda ka teiste liigade Turniiridel.

(vanus, sugu jms)

10.5 Mängija , kes omab ainult N-liiga litsentsi võib mängida ainult N-liigas, va. Juuniorid.
10.6 Naismängija, kes omab Seenioride liiga

Litsentsi võib mängida

N-liigas.

10.7 Litsentsi eest tasutakse ESqF arveldusarvele Swedbankis EE982200221022804636.
10.8 ESqFi juhatusel on õigus Litsentsitasu tähtajaks mittemaksnud mängijat Turniirile mitte
lubada.
10.9 Litsentsi maksmisel tuleb mängijal teavitada ESqF-i oma kontaktandmetest (ees- ja
perekonnanimi, e-mail, telefon, sünnikuupäev) info@squash.ee või lisada info
maksekorralduse selgitusse.
10.10 Litsentsitasu ei kuulu tagastamisele, kui mängija pole Turniiridel osalenud.
10.11 Osavõtutasu on tasu, mis tuleb Turniirist osavõtjal tasuda Turniiri korraldavale klubile
enne Turniiri registreerimistähtaja lõppu ja mis annab mängijale õiguse osaleda Turniiril.
10.11.1 Turniiri korraldav klubi kinnitab Osavõtutasu.
10.11.2 Turniiri korraldajal on õigus Osavõtutasu mittemaksnud mängijat Turniirile
mitte lubada.
10.11.3 Osavõtutasu tasutakse Turniiri korraldava klubi arvelduskontole (selgitusse
märkida turniiri nimetus) või Turniiri läbiviiva klubi administraatorile.

11 KOHTUNIKUD JA KARISTUSTE MÄÄRAMINE
11.1 Üldine
11.1.1 ESqF-i Turniiridel on kohtunik kõikidel mängudel.
11.1.2 Esimese
võistluspäeva
esimestele
mängudele
määrab
kohtuniku
Korralduskomitee, mis kajastub Ajakavas. Juhul kui mängijal ei ole võimalik
olla kohtunik, siis on tema kohustus leida endale asendaja.
11.1.3 Enne võistluspäeva algust on klubil õigus otsustada kohtunikuks olemise
tingimused.
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11.1.3.1 Kui Turniiri Korralduskomitee ei otsusta teisiti, on iga mängu võitjal
kohustus olla samal väljakul toimuva järgmise mängu kohtunik.
Mängu võitja märgib tulemuse tabelisse, viib tulemuste lehe
võistluste sekretariaati/klubi administraatorile ning saab vastu
järgmise mängu kohtunikulehe..
11.1.4 Punktis 11.1.2 kohustust mitte täitnud mängija saab samal Turniiril järgmistes
mängudes loobumiskaotuse. ESqF-i Distsiplinaarkomisjonil on õigus
rakendada täiendavaid sanktsioone vastavalt Distsiplinaarmäärustikule (vt
Lisa 7).
11.1.5 EMV –l määrab Korralduskomitee ½ finaalide ja finaalide kohtunikud.
11.2 Kohtuniku kohustused
11.2.1 Kohtunik lahendab kõik apellatsioonid ning määrab vastavalt reeglistikule kas
let-i või stroke-i või no let-i.
11.2.2 Kohtunik teeb kirjalikke märkeid punktiseisu, õigelt poolt servimise
kestvuse kohta.

ja mängu

11.2.3 Kohtunik on vastutav, et peetakse kinni kõikidest ajaga seotud reeglitest (vt p.
11.3).
11.2.4 Juhul kui kohtunik määrab mängija(te)le karistuse vastavalt Reeglile 17, tuleb
tal sellest turniiripäeva jooksul kirjalikult teatada ESqF-i juhatust, täites
vastava vormi (vt Lisa 5). Kohustus ei kehti hoiatuse andmise puhul.
11.3 Ajaga seotud reeglite jälgimine
11.3.1 Enne mängu algust lubatakse mängijatel viieks minutiks tulla väljakule
mängueelseks soojenduseks (kaks ja pool minutit mõlemal väljakupoolel).
Soojendusaja lõppedes hüüab kohtunik mängijatele "Aeg".
11.3.2 Soojenduse ja esimese geimi ning kõikide järgnevate geimide vahel on 90sekundiline vaheaeg.
11.3.3 Kui 90-sekundilise vaheaja lõpuni jääb 15 sekundit, teatab kohtunik “15
sekundit”. Vaheaja lõpus teatab kohtunik “Aeg”.
11.3.4 Kui mängija ei ole valmis mängu jätkama hetkel, kui on teatatud “Aeg”,
rakendab kohtunik mängija suhtes reeglitele vastavaid sanktsioone.
11.4 Karistuste määramine
11.4.1 Kohtunik rakendab määrusterikkumiste puhul järgmisi karistusi:
11.4.1.1 Hoiatus;
11.4.1.2 Stroke vastase kasuks;
11.4.1.3 Geim vastase kasuks;
11.4.1.4 Mäng vastase kasuks.
11.4.2 Karistuse määramisel tuleb juhinduda WSF-i juhisest reegli 17 kohandamise
kohta (vt Lisa 6).
17
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11.5 Vastavalt ESqF-i juhatuse poolt kinnitatud distsiplinaarmäärustikule (edaspidi „Määrustik”
vt Lisa 7) kinnitab ESqF-i juhatus igaks hooajaks distsiplinaarkomisjoni, mis koosneb viiest
liikmest ja kelle pädevuses on reeglite ja reglemendi rikkumisest tulenevate karistuste
määramine ning kohtunike otsuste kohta tehtud kirjalike apellatsioonide lahendamine.
11.5.1 Komisjon peab tegema otsuse ja vajadusel määrama karistuse laekunud
apellatsiooni või kohtuniku raporti (reegel 17 rikkumise vorm, vt Lisa 5)
põhjal vähemalt 10 päeva jooksul pärast apellatsiooni või raporti saamist;
11.5.2 Komisjoni poolt määratud karistuse liigid on avalik hoiatus, Turniiritulemuse
tühistamine, võistluskeeld, rahatrahv või muud Määrustikus nimetatud
karistused. Komisjon võib määrata ühe rikkumise eest mitu erinevat liiki
karistust;
11.5.3 Karistused fikseeritakse ESqF-i karistuste registris;
11.5.4 Apellatsiooni võib esitada vaid Turniirist osavõtja Turniiri avaldatud tulemuste,
kohtuniku otsuse või võistleja(te) kohta hiljemalt Turniiri päeval. Koos
apellatsiooniga tasub apellatsiooni esitaja ESqFi arvele 65€ taotluse tasu.
Tasu tagastatakse mängijale apellatsiooni rahuldamisel.

12 TURNIIRIDE LÄBIVIIMINE
12.1 Turniiri korraldav klubi määrab Turniiri toimumise eest vastutava isiku ning peakohtuniku
ja teavitab sellest koos vajalike kontaktandmetega Mängijaid Turniiri kutses.
12.1.1 Turniiri kutse saadetakse peasekretärile nädal enne Turniiri toimumist
squash.ee kodulehele ülespanekuks
12.2 Turniiri korraldaja peab võistlejatele tagama kogu Turniiri toimumise ajaks:
12.2.1 Uued pallid. Turniiri korraldajal on õigus kasutada kõiki Maailma Squashi
föderatsiooni (WSF) poolt tunnustatud palle. WSF-i poolt tunnustatud pallide
nimekiri - www.worldsquash.org
12.2.2 esmaabivahendid;
12.2.3 soojad ruumid, sooja vee, soovitavalt sauna;
12.2.4 puhtad väljakud
12.2.5 põrandapesu (-kuivatamise)
mängude ajal.

lapi

väljakute

kuivatamiseks/puhastamiseks

12.3 Turniiri korraldaja on kohustatud tagama kohtunikele:
12.3.1 punktide märkimiseks vastavad alused;
12.3.2 tabelid punktide märkimiseks;
12.3.3 kirjutusvahendid;
12.3.4 sekundi seieriga kella kohtunikule ja mängijatele nähtavas kohas;
12.3.5 eestikeelse reeglite raamatu.
18
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12.4 Turniiri korraldaja on kohustatud kontrollima enne mängude algust:
12.4.1 põrandate ja seinte korrasolekut;
12.4.2 väljakute puhtust;
12.4.3 p. 12.2-12.3 nimetatut.
12.5 Turniiri korraldajal on soovitav teavitada Turniiride toimumisest ja tulemustest
uudisteagentuure, televisiooni, (spordi) ajakirjandust.
12.6 Reitinguturniiride hulka mittekuuluvast võistlusest, mida soovitakse korraldada koostöös
ESqF-ga, peab klubi teavitama ESqF-i vähemalt kuu aega ette.
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Lisad
Lisa 1 - Turniiripunktid

Koht

M1

M2

N/S/J/M3

1
2
3

500
470
450

250
220
200

250
220
200

4

430

180

180

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270

160
140
130
120
110
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35

160
140
130
120
110
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35

20

260

30

30

21
22
23

250
220
200

25
20
15

25
20
15

24

180

10

10
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Lisa 2 – Kalender

2015/ 2016 hooaeg
September 2015
12.september
12.september
26.september

M1
N - liiga
Seeniorid

Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Tallinn
Pärnu
Tartu

M2
M1
N - liiga
Seeniorid
Harrastajate KV 1. etapp

Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi

Tallinn
Pärnu
Tartu
Tallinn
Pärnu

M2
Juuniorid 1.etapp
M1
N-liiga
Seeniorid
Harrastajate KV 2.etapp

Tartu Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Tartu
Pärnu
Tartu
Tallinn
Pärnu
Tartu

M2
M1
N-liiga

Castor Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Pärnu
Tallinn
Tartu

M2
Seeniorid
Harrastajate KV 3.etapp

Tartu Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Metro Squashiklubi

Tartu
Pärnu
Tallinn

Juuniorid 2.etapp
Eesti meistrivõistlused
Harrastajate KV 4.etapp
M2

Tartu Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Tartu
Tallinn
Pärnu
Tartu

Seeniorid

Tartu Squashiklubi

Tartu

Oktoober 2015
3.oktoober
17.oktoober
17.oktoober
31. oktoober
31.oktoober
November 2015
7.november
7.november
14.november
14.november
21.november
21.november

Detsember 2015
5.detsember
12.detsember
12.detsember
Jaanuar 2016
16.jaanuar
23.jaanuar
30.jaanuar
Veebruar 2016
6.veebruar
13.-14. veebruar
27.veebruar
27.veebruar
Märts 2016
12.märts
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19.märts
19.märts
26.märts

M1
N-liiga
Harrastajate KV 5.etapp

Castor Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Pärnu
Tallinn
Tartu

M2
9.Eesti-Läti maavõistlus
Seeniorid
Juuniorid 3.etapp
Harrastajate KV 6.etapp
N-liiga
M1

Castor Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Metro Squashiklubi
Castor Squashiklubi
Tartu Squashiklubi

Pärnu
Riia
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Pärnu
Tallinn

Juunioride ja Seenioride EMV

Metro Squashiklubi

Tallinn

Aprill 2016
2.aprill
7.aprill
9.aprill
23.aprill
30.aprill
30.aprill
30.aprill
Mai 2016
21.mai
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Lisa 3 – Turniire korraldavate klubide nimekiri
ESqF poolt korraldatavad Turniirid toimuvad järgmistes klubides:
1)

Metro Squashiklubi, Tallinn; (M/N/S/J liiga)

2)

Castor Squashiklubi Pärnu; (M/N/S/J liiga)

3)

Tartu Squashiklubi, Tartu; (M/N/S/J liiga)

Hooaja jooksul võib ESqF-i juhatuse otsusega tulla muudatusi Turniire korraldavate klubide nimekirjas
ning Turniiride üleviimisi teistesse klubidesse.

Lisa 4 – Tasud
1)

Litsentsitasud:

Litsentsi eest tasutakse ESqF arveldusarvele Swedbankis EE982200221022804636
Turniiri registreerimistähtajaks, millest Mängija Hooajal osa võtab.

hiljemalt esimese

Hooajalitsents M - liigades mängijatele 40 € ( võimalus maksta poolaasta kaupa);
Hooajalitsents N -liigas mängijatele 20 € (võimalus maksta poolaasta kaupa);
Hooajalitsents ainult S-liigas mängijatele 30€ (võimalus maksta poolaasta kaupa)
Ühekordne litsentsitasu võimaldab mängida ühel Turniiril:
Ühekordne Litsentsitasu M/S liigas 10

€.

Ühekordne Litsentsitasu N-liigas 7€.
Juunioride liigas hooajalitsentsitasu puudub.

Tasuda tuleb ainult Turniiri osavõtutasu.

M, N, S -liigade hooaja litsentsitasu saab tasuda kahes võrdses osas, millest esimene osa peab olema
tasutud enne Sügishooaja esimest Turniiri ja teine osa enne Kevadpoolaasta esimest Turniiri, millest
Mängija osa võtab.

2)

Liiga Turniiride osavõtutasud
Osavõtu eest tasutakse Turniiri korraldava klubi arveldusarvele või klubi administraatorile
hiljemalt registreerimise tähtaja lõpuks. Osavõtutasud määravad klubid, aga mitte rohkem kui 20
€ võistluse kohta ühe mängija eest.

3)

Eesti Meistrivõistluste osavõtutasud

2016.a. Eesti Meistrivõistluste osavõtutasud meestele, naistele ja seenioridele on 25 €. Juunioride
EMV osavõtutasu on 15 €.
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Lisa 5 – Reegel 17 rikkumisest teatamise vorm
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Võistlus

Koht

Mängijad

vs

Kuupäev

Voor

Kohtunik

Marker

Peakohtunik

Mängija nimi
Rakendatud
karistus
Hoiatus

Stroke

Geim

Mäng

Kood

Mängu seis hoiatuse tegemise hetkel

Rikkumise
kirjeldus
(täiendavalt võib
kasutada lehe
teist külge)

Koodide kirjeldus:
A

Aja raiskamine

B

Kuuldav ropendamine

C

Nähtav ropendamine

D

Palli väärkäsitlemine

E

Reketi/varustuse
väärkäsitlemine

F

Verbaalne väärkäitumine

G

Füüsiline väärkäitumine

H

Ebasportlik käitumine

I

Lahkarvamus

Üldised kommentaarid:

(täiendavalt võib kasutada lehe teist külge)
Allkirjad
Võistluste peakohtunik

Võistluse kohtunik
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Lisa 6 – Juhend Reegli 17 (käitumine väljakul) rakendamise kohta

Aja raiskamine – Põhjuseta mängu alustamisega viivitamine, sh liiga aeglane ettevalmistus servimiseks
või servi vastuvõtmiseks, pikaajaline vaidlemine kohtunikuga, ebavajalik või liigne silmaklaaside
pühkimine või viivitamine väljakule naasmisel.
Kuuldav ropendamine – Sõnade, mida peetakse üldiselt sündsusetuteks, kuuldavale toomine piisavalt
selgelt ja kõlavalt, et kohtunik või pealtvaatajad seda kuuleks.
Nähtav ropendamine – märkide tegemine käte ja/või reketiga ning palliga, mida peetakse üldiselt
sündsusetuks.
Palli väärkäsitlemine – Tahtlikult palli väljakult minemalöömine, palli löömine väljakul ohtlikult või
lohakalt või palli löömine hoolimatusega võimalike tagajärgede suhtes.
Reketi/varustuse/väljaku väärkäsitlemine – Tahtlikult, ohtlikult või vägivaldselt reketi/ varustuse
lõhkumine/rikkumine või tahtlikult/vägivaldselt väljaku löömine mängu ajal.
Verbaalne väärkäitumine – Ütlemine, mis väljendab ebaausust, on alandav või solvav kohtuniku,
vastase, pealtvaataja või muu isiku suhtes.
Füüsiline väärkäitumine – Ebavajalik füüsiline kontakt kohtuniku, vastase, pealtvaataja või muu
isikuga.
Ebasportlik käitumine – Mängija mistahes väärkäitumine, mis on selgelt solvav või kahjustav spordile,
kuid ei ole eelmistes punktides kirjeldatud. Ebasportlikuks käitumiseks loetakse igasugust käitumist,
ütlemist, tegu, avaldust vms, mis kahjustab või on mõeldud kahjustama võistluste parimaid huve ja
seeläbi ka nende läbiviimist.
Lahkarvamus – Ebavajalike avalduste tegemine, mis näitavad kohtuniku otsusega mittenõustumist.
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Lisa 7 – Distsiplinaarmäärustik
1.

Üldine

1.1

ESqF kinnitab igaks hooajaks distsiplinaarkomisjoni (edaspidi komisjon) liikmed, kelle
pädevuses on reeglite ja reglemendi rikkumisest tulenevate karistuste määramine (v.a
automaatsed karistused) ning kohtunike otsuste kohta tehtud kirjalike apellatsioonide
lahendamine.

1.2

Komisjon koosneb vähemalt viiest liikmest: vähemalt kahest ESqFi juhatuse liikmest (sh
juhatuse esimees), ühest mängijate esindajast, ühest klubi esindajast ning ühest treenerite
esindajast.

2.

Töökorraldus

2.1

Komisjon on pädev otsuseid vastu võtma, kui komisjoni koosolekul osaleb vähemalt kolm
liiget.
2.1.1

Komisjoni juhib komisjoni liikmete poolt valitud juhataja;

2.1.2

Komisjoni liikmete seast valitakse protokollija.

2.2

Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse põhimõttel. Otsustav hääl on komisjoni
esimehel.

2.3

Komisjon peab tegema otsuse laekunud apellatsiooni või kohtuniku raporti (reegel 17
rikkumise vorm) kohta vähemalt 10 päeva jooksul pärast apellatsiooni või raporti saamist.
Komisjon peab hindama, kas apellatsioon või raport on esitatud nõuetekohaselt. Komisjon ei
ole kohustatud arutama nõuetele mitte vastavat apellatsiooni või raportit.

2.4

Komisjoni otsus tehakse teatavaks koheselt peale selle tegemist - esitatakse kirjalikult
osapooltele ning lisatakse ESqFi kodulehele. Osapooltele tutvustatakse võimalust otsus edasi
kaevata.

2.5

Komisjoni otsuses peab olema märgitud:
2.5.1

apellatsiooni või raporti esitanud isiku nimi;

2.5.2

apellatsiooni põhjus;

2.5.3

osapoolte nimed;

2.5.4

lühiülevaade faktidest;

2.5.5

otsus;

2.5.6

otsuse motivatsioon;

2.5.7

komisjoni esimehe ja protokollija allkirjad.

2.6

Komisjoni otsus on jõus kuni seda pole muutnud järgnev.

2.7

Kui apellatsioon või raport puudutab mõnda komisjoni liiget, siis vastav komisjoni liige
taandatakse ning määratakse vajadusel asendusliige.
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2.8

Isik, kelle kohta on esitatud protest või kelle kohta on esitatud raport omab enda kaitsmiseks
õigust enda ärakuulamisele. Ärakuulamise aja ning koha teatab osapoolele komisjoni esimees.
Osapooled võivad ärakuulamisele kutsuda tunnistajaid, kes võivad tunnistusi anda ainult
faktidest, kui komisjon pole palunud esitada arvamust. Tunnistajad võivad viibida koosolekul
vaid tunnistuste andmise ajal ja ajal, kui komisjon esitab neile küsimusi.Kui osapool ei saa
ärakuulamisele ilmuda võib ta esitada kirjaliku seisukoha juhtunu kohta.

3.

Karistused

3.1

Karistuse liigid, mida komisjon võib määrata:

3.2

3.3

3.1.1

avalik hoiatus;

3.1.2

mängu tulemuse tühistamine – st karistatud mängija saab turniiri tabelisse kaotuse;

3.1.3

võistluskeeld – antakse sihiliku ja tõsise määrusterikkumise, korduvate või väga tõsiste
distsipliinirikkumiste või väga sündsusetu käitumise eest. Võistluskeeld on
rahvusvaheline;

3.1.4

rahatrahv;

3.1.5

keeld osaleda ESqFi korraldatavatel treeningutel

3.1.6

turniirilt eemaldamine.

Sportlike huvide kaitseks võivad olla karistatavad ka järgmised tegevused:
3.2.1

iga tahtlik tegevus, mida on kasutatud ebaausaks paremuse saavutamiseks;

3.2.2

iga ebaõige tegevus või avaldus, mis on tehtud kavatsusega varjata olulisi fakte
võistluse nõuetekohaseks läbiviimiseks;

3.2.3

iga altkäemaksu andmise või võtmise katse;

3.2.4

keelatud ainete kasutamine tulemuse parandamiseks (WADA nimekiri);

3.2.5

teotav või ebasportlik käitumine turniiri ajal (sh ebaviisakas sõnade ja žestide
kasutamine);

3.2.6

auhinnatseremooniale ilmumata jätmine;

3.2.7

kihlveod;

3.2.8

käitumine vabal ajal (turniirivälisel ajal) selliselt, et see kahjustab squashi mainet.

Karistused fikseeritakse ESqFi karistuste registris.
3.3.1

Registrit peab elektrooniliselt ESqFi juhatus;

3.3.2

Registrisse märgitakse kõik Komisjoni tehtud otsused ning kohtunike otsused, mis
puudutavad reegli 17 rikkumist ja mille kohta on koostatud raport;

3.3.3

Karistuse kohta märgitakse registrisse:
3.3.3.1.

karistatu nimi;

3.3.3.2.

karistuse jõustumise kuupäev;

3.3.3.3.

karistuse määr;
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3.3.3.4.

otsuse teinud isik (komisjon, kohtunik või ESqF);

3.3.3.5.

dokumendi nimetus ja nr, kus otsus on kajastatud;

3.3.3.6.

Turniiri kuupäev ja koht;

3.3.3.7.

situatsiooni lühikirjeldus.

4.

Apellatsioonid

4.1

Apellatsiooni võib esitada vaid Turniirist osavõtja.

4.2

Apellatsiooni võib esitada Turniiri avaldatud tulemuste kohta, kohtuniku otsuse kohta või
võitleja(te) kohta.

4.3

Apellatsiooni võib esitada ainult apellatsiooni esitajat puudutava asja kohta.

4.4

Apellatsioon peab olema esitatud kirjalikult loetava käekirjaga või trükitult ning allkirjastatult.
Apellatsioonis peab olema märgitud reeglite või reglemendi punkt, mida rikuti. Koos
apellatsiooniga võib esitada vajalikke tunnistusi.

4.5

Apellatsioon esitatakse ESqFile (e-posti või kirja teel).

4.6

Apellatsiooni peab esitama hiljemalt Turniiri päeval.

4.7

Komisjoni otsuse kohta võib esitada apellatsiooni ESqF juhatusele kolme tööpäeva jooksul
arvates otsuse kättesaamisest.

4.8

ESqF teeb otsuse vähemalt 10 päeva jooksul.
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