12.5 Squash (zaterdag en zondag)
Squash wordt gespeeld op zaterdag (10:00-17:00) en zondag (10:00-15:00) in de Twentehallen.
1. Per OSSO/onderwijsinstelling kan maximaal één gemengd team worden ingeschreven. Een
team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers waarvan minimaal twee dames en twee
heren.
2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij
overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
3. Als er een ongerechtigde deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten
van het desbetreffende team worden geschrapt.
4. Bij inschrijving dient de rangorde van speelsterkte aangegeven te worden binnen het team.
Dat wil zeggen: de sterkste speler op 1, de een na sterkste speler op 2 etc.
5. De persoonlijke speelsterkte die geldt voor de bond dient, indien beschikbaar, aangegeven te
worden bij inschrijving (dus: a, b, c, d of e).
6. De teamopgaven dienen te geschieden bij de commissie en daarna mag deze opstelling niet
meer gewijzigd worden tijdens de wedstrijd. Er kan dus gebruik gemaakt worden van invallers,
mits dat voor de betreffende wedstrijd is opgegeven.
7. Een team speelt vier enkelspel wedstrijden (2 dames enkels, 2 heren enkels), één dubbelpartij
(heren) en een mixed wedstrijd tegen een ander team. Iedere gewonnen wedstrijd is 1 punt
waard.
8. Er zal gespeeld worden volgens de PAR-11 telling. PAR is een afkorting van Point-A-Rally. De
eerste speler die 11 punten heeft behaald wint de game. Indien de stand 10-10 is, wordt er
doorgespeeld tot het verschil 2 punten is. Er zal in eerste instantie gespeeld worden volgens
een best-of-three principe, echter behoudt de wedstrijdcommissie het recht voor, dit te
veranderen naar best-of-five.
9. Wanneer in een poule twee teams met een gelijk aantal punten eindigt dan is de volgende
volgorde doorslaggevend:
i) Onderling resultaat (alleen als twee teams gelijk eindigen)
ii) Aantal behaalde games (voor minus tegen)
iii) Aantal behaalde punten (voor minus tegen)
iv) Aantal behaalde games (voor)
v) Aantal behaalde punten (voor)
10. Naast het spelen van de wedstrijden moeten spelers bij andere wedstrijden tussen twee
andere teams scheidsrechter zijn. Niet spelende teams dienen hiervoor volgens schema een
scheidsrechter af te vaardigen.
11. De indeling van de poules in de voorrondes geschiedt middels een loting.
12. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip speelklaar te zijn. Indien
het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verliest het team de wedstrijd. De
uitslag is dan 2-0 of 3-0 (11-0,11-0,11-0) in het voordeel van het aanwezige team.
13. Indien een team niet 3 speelgerechtigde spelers heeft voor aanvang van de wedstrijd dan
moeten alle spelers binnen het team doorgeschoven worden zodat de hoogste posities binnen
het team bezet zijn. De wedstrijden waarvoor geen spelers beschikbaar zijn worden verloren
verklaard voor het desbetreffende team. De uitslag van die wedstrijden is dan (11-0, 11-0) of
(11-0, 11-0, 11-0).
14. Deelnemers dienen schoenen te dragen die geen strepen achterlaten op de squash vloer.
15. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen
van de SBN van kracht.
16. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te
nemen.

