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Het re
eglement va
an het enkellspel Squash 2014
Op 23 okto
ober 2013 ke
eurde de jaa
arlijkse Algem
mene Vergad
dering van de
d WSF een herziene ve
ersie van hett
Squashregllement goed. Dit nieuwe
e reglement is op 1 janu
uari 2014 ing
gegaan.
ment 2014 bevat relatieff weinig wijz
zigingen ten opzichte va
an het huidige reglemen
nt, waardoorr
Het reglem
squashspellers, scheidssrechters en toeschouwe
ers niet veel aanpassingen hoeven te
t maken. He
et reglementt
2014 is we
el opnieuw ge
erangschikt (bijv. regel 12,
1 Hinder, is nu regel 8)
8 en het aan
ntal regels iss verminderd
d
van 20 naa
ar 15.
De volgend
de veranderin
ngen zijn de belangrijkste
e:
1. Er zijn geen "richtliijnen" meer. Als gevolg
g daarvan be
evat het reg
glement 201
14 daarom 1500
1
minderr
woorden
n (8500) dan
n het huidige Reglement (10
( 000).
2. De Hinder Regel (Re
egel 8) is op
pnieuw besch
hreven om spelers,
s
sche
eidsrechters en anderen het centrale
e
begrip vvan hinder be
eter te helpen
n begrijpen om
o zo makke
elijker tot de juiste
j
beslisssing te kome
en.
3. In het g
geval van een blessure
e of bloeden
n, uitsluitend
d veroorzaakkt door de tegenstander
t
r, is nu een
n
ondersccheid gemaakt tussen ee
en blessure of
o bloeden, vveroorzaakt door een op
pzettelijke da
aad door een
n
speler e
en een blesssure, veroorzzaakt door een
e
niet opzettelijke handeling, waarrbij de tegen
nstander niett
onmidde
ellijk door kan spelen.
Terwijl o
onder het hu
uidige reglem
ment de straff voor niet op
pzettelijk toe
egebracht lettsel aan de tegenstander
t
r
het verliies van de wedstrijd
w
was, is in het reglement 2014 de straff minder ern
nstig (zie reg
gel 14.3.3 en
n
14.4.2/3
3). Hetzelfde principe geld
dt voor opzettelijke afleid
ding en niet opzettelijke
o
afleiding
a
(rege
el 12.2).
Lezers zulle
en ook een paar
p
kleine wijzigingen
w
op
pmerken:
i)
V
Voor alle foute
en bij het serveren wordtt nu simpelw
weg "fout" gerroepen (bij het
h huidige re
eglement zijn
n
err 5 calls mog
gelijk).
ii) D
De instructie betreffende
b
a
afleiding
doo
or publiek is opgenomen
o
in
i regel 12 (A
Afleiding) alss regel 12.4.
iii) V
Voor een me
ede veroorza
aakte blessu
ure is de toe
egestane tijd
d teruggebra
acht van een
n uur tot 15
5
m
minuten, met de mogelijkkheid van no
og eens 15 minuten
m
op verzoek
v
van de geblesse
eerde spelerr
(zzie regel 14.3
3.2).
iv) D
De bepaling voor
v
een let als
a de bal buiten de baan
n komt na de eerste stuite
er, is geschra
apt.
v) Bijlage 4 (Hett drie-scheidsrechter syssteem) en bijjlage 5 (Vide
eo review syysteem) zijn toegevoegd,
na
a overleg me
et PSA en WSA.
W
vi) D
De technische bijlagen (huidige
(
5.1--5.3) zijn vo
oor extra du
uidelijkheid gescheiden
g
w
en opnieuw
ge
enummerd in
n Bijlage 7 (B
Baan), Bijlage 8 (Bal), en
n Bijlage 9 (R
Racket).
dat deze sim
mpelere verssie van het re
eglement ied
dereen zal helpen om he
et spel beter te begrijpen
n
Wij hopen d
en de regells beter toe te
t passen en
n zo een veiliger sportklim
maat te creërren, wat wee
er voor een verdere
v
groei
van onze sport kan zorg
gen.
Rod Symington
Director
WSF Ruless Commission

oor:
Vertaald do
Jacques W
Wielandt
Voorzitter
dsrechtercom
mmissie
SBN Scheid
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SQUASH – REGLEME
ENT VOOR HET
H
ENKELS
SPEL
De definitie
e van de curs
sief geschrevven woorden is te vinden in bijlage 1.

CTIE
INTRODUC
Squash wo
ordt gespee
eld in een afgesloten
a
ru
uimte, vaak met een hoge
h
snelhe
eid. Twee principes
p
zijn
n
essentieel o
om ordelijk te
e spelen:
Veiligheid:: Spelers mo
oeten altijd ve
eiligheid op de
d eerste pla
aats zetten en
e geen enke
ele actie ondernemen die
e
de tegensta
ander in geva
aar kan bren
ngen.
Eerlijk spe
el: Spelers moeten
m
de recchten van de
e tegenstander respectere
en en eerlijk spelen.

1

HET S
SPEL
1.1.

1.2.
1.3.

2

G
PUNTENTELLING
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Het enkels
spel squash wordt
w
gespe
eeld door en tussen twee
e spelers op een baan. Beide
B
spelers
s
zijn uitgeru
ust met een racket
r
om de
e bal te slaan
n. De baan, de bal en he
et racket moe
eten voldoen
n
aan WSF specificaties
s
(zie bijlagen
n 7, 8 en 9).
Elke rally begint
b
met een
e service. Vervolgens slaan de spe
elers afwisse
elend de ball terug totdatt
de rally ein
ndigt (zie reg
gel 6: Het spe
el).
Het spel moet
m
onafgeb
broken worde
en gespeeld, zover dat prraktisch mog
gelijk is.

De winnaa
ar van een ra
ally krijgt 1 pu
unt en servee
ert om zo de volgende ra
ally te beginn
nen.
Elke game
e wordt gesp
peeld tot 11 punten,
p
maar als de stan
nd 10 gelijk wordt,
w
gaat het
h spel doorr
totdat een speler met 2 punten versschil leidt.
aal gesproke
en de beste van vijf gam
mes, maar ka
an ook de be
este van drie
e
Een wedsttrijd is norma
games zijn
n.
Alternatievve puntentelliingsystemen
n worden besschreven in bijlage
b
3.

CIALS
OFFIC
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Een wedstrijd moet normaliter
n
wo
orden geleid
d door een marker en een scheidssrechter, die
e
beiden mo
oeten bijhouden wat de stand is, w
welke speler moet serve
eren en vanuit welk vakk
geserveerd
d moet worde
en.
Als er slec
chts één official is, dan is deze officcial zowel marker als sccheidsrechterr. Een spelerr
mag bezw
waar (appeal)) maken tege
en een beslissing of tege
en het ontbrreken van ee
en beslissing
g
van de offficial in de hoedanighe
eid als markker bij dezelfde official in de hoedanigheid als
s
scheidsrec
chter.
De juiste positie
p
voor de
d officials iss in het midden van en zo
o dicht moge
elijk bij de acchtermuur en
n
net boven de uitlijn.
Een altern
natief official systeem, ge
enaamd het 3-scheidsre
echter-systee
em, wordt be
eschreven in
n
bijlage 4.
Bij het aan
nspreken van
n spelers moeten officialss, waar moge
elijk, de achte
ernaam gebrruiken.
De markerr:
3.6.1
moet
m
de we
edstrijd aank
kondigen, he
et begin va
an elke gam
me aankondigen en hett
resultaat van elke game en
e de match afroepen (ziie bijlage 2);
moet
m
waar va
an toepassing afroepen “fout”, “down””, “uit”, “not up”
u of “stop”;
3.6.2
3.6.3
moet
m
geen affroep maken, als hij onze
eker is over een
e service of
o een slag;
3.6.4
moet
m
de stan
nd meteen aan
a
het eind
de van een rally
r
afroepe
en, met de stand
s
van de
e
serveerder
s
als eerste en voorafgega
aan door “ha
and out” als er van serve
eerder wordtt
gewisseld;
g
3.6.5
moet
m
de beslissing van de scheidsrecchter herhale
en na het verzoek van de
e speler voorr
een
e let en da
an de stand afroepen;
a
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3.6.6

3.7

4

NSLAAN
HET IN
4.1

4.2

5

moet
m
wachten op de beslissing van de scheidsrec
chter na een appeal van de speler op
p
een
e afroep van de marke
er of het onttbreken van de afroep va
an de marke
er en dan de
e
stand
s
afroepe
en;
3.6.7
moet
m
"gameb
bal" afroepen
n wanneer ee
en speler nog
g één punt nodig
n
heeft om
o een game
e
te
e winnen, of
o "matchbal" wanneer een speler nog één punt
p
nodig heeft
h
om de
e
wedstrijd
w
te winnen;
w
3.6.8
moet
m
"10 gelijk, een speler moet winn
nen met twe
ee punten ve
erschil" afroepen als voorr
de
d eerste kee
er in een gam
me de stand 10 gelijk wordt bereikt.
De scheid
dsrechter, wiens beslissing definitief is:
3.7.1
moet
m
de wed
dstrijd uitstelllen als de ba
aan niet ges
schikt is om op te spelen
n, of - als de
e
wedstrijd
w
al begonnen
b
is - het spelen uitstellen en
n de stand ha
andhaven to
otdat het spel
la
ater wordt he
ervat;
3.7.2
moet
m
een le
et toestaan als een rally wordt be
eïnvloed doo
or een vera
andering van
n
baancondities
b
s die niet doo
or één van de
d speler is veroorzaakt;
v
3.7.3
kan
k de wedsttrijd aan een
n speler toekkennen wiens
s tegenstand
der niet op de baan klaarr
staat
s
om te spelen binnen de aangegeve
en tijd zoa
als aangege
even in de
e
wedstrijdrege
w
els;
3.7.4
moet
m
oordele
en over alle zaken, met inbegrip van
n alle verzoe
eken om ee
en let en alle
e
appeals
a
tegen een afroep
p van een ma
arker of het ontbreken
o
da
aarvan;
3.7.5
moet
m
onmidd
dellijk oordele
en als hij hett niet eens iss met de call of het ontbrreken van de
e
call
c van de marker
m
en hett spel stoppe
en als dat nod
dig is;
3.7.6
moet
m
de stan
nd direct corrigeren als de
d marker de
e stand verkkeerd afroeptt en het spel
stoppen
s
als dat
d nodig is;
3.7.7
moet
m
alle regels toepassen met be
etrekking tot tijd, "15 se
econden", "H
Half-time" en
n
"Time" aanko
ondigen, waa
ar van toepasssing.
Opmerking:
O
H is de verantwoordelijjkheid van de
Het
d speler diccht genoeg in
n de buurt te
e
zijn
z om deze aankondigin
ngen te horen
n;
3.7.8
moet
m
de juistte beslissing nemen als d
de bal één van
v de spele
ers raakt (zie
e regel 9: Bal
raakt een spe
eler);
3.7.9
kan
k
een let toestaan alss hij geen b
beslissing ka
an nemen wanneer
w
een
n speler een
n
appeal
a
maakt tegen een call
c van de marker
m
of hett ontbreken van
v een call;
3.7.10 moet
m
de speler om een to
oelichting vra
agen als hij niet
n zeker is wat de rede
en is voor hett
vragen
v
van een
e let of een
n appeal;
3.7.11 kan
k een verklaring geven over een be
eslissing;
3.7.12 moet
m
alle be
eslissingen afroepen
a
mett een stem luid genoeg om gehoorrd te worden
n
door
d
spelers, de marker en
e de toesch
houwers;
3.7.13 moet
m
regel 15
5 (Gedrag) to
oepassen, alls het gedrag
g van een sp
peler onaanva
aardbaar is;
3.7.14 moet
m
het spe
el onderbreke
en als het gedrag van een
e persoon,, anders dan
n een speler,
storend
s
of beledigend
b
iss, totdat da
at gedrag ge
estopt is, off totdat de beledigende
e
persoon
p
het gebied
g
rondo
om de baan heeft
h
verlaten.

egin van een
n wedstrijd gaan
g
de spelers de baan op om sam
men de bal warm te slaan
n
Aan het be
voor een maximum
m
va
an vijf minute
en. Na tweeë
ënhalve minu
uut moeten de
d spelers van
v baanhelftt
wisselen, tenzij
t
ze dat al eerder gedaan hebben
n.
De spelers
s moeten gelijke kansen krijgen
k
om de bal te slaan. Een spele
er die de controle over de
e
bal voor een
e
onredelijjke tijd beho
oudt, speelt oneerlijk in en regel 15
5 (Gedrag) moet
m
worden
n
toegepast.

DE SE
ERVICE
5.1
5.2

5.3

De speler die
d de spin van
v een rack
ket wint, begint met serve
eren.
Aan het be
egin van elkke game en na elke wijzziging van de
e serveerderr, kiest de se
erveerder uitt
welk serveervak hij serveert. Met
M
behoud van de se
ervice, moett de servee
erder vanuitt
afwisselende vakken serveren.
et de serveerrder opnieuw
w serveren uitt hetzelfde vak.
Als een rallly eindigt in een let, moe
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5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11
5.12

6

SPEL
HET S
6.1

6.2

7

Als de serrveerder zich naar het verkeerde vak
v
begeeft om te serve
eren, of als één van de
e
spelers nie
et zeker is va
an het juiste vak, moet de marker de
e spelers mee
edelen wat het
h juiste vak
k
is.
e vak, beslist de scheidsre
echter.
Als er een geschil is ovver het juiste
Nadat de marker de score
s
heeft afgeroepen,
a
moeten beid
de spelers he
et spel herva
atten zonderr
v
W moet de serveerder wachten me
Wel
et serveren totdat de onttvanger klaarr
onnodige vertraging.
staat.
ce is goed, alls:
Een servic
5.7.1
de
d serveerde
er de bal van
nuit een hand
d of vanaf he
et racket laa
at vallen of opgooit en op
p
de
d juiste wijzze slaat bij ee
en eerste of nieuwe pog
ging voordat de bal iets anders
a
raakt,
en
e
5.7.2
op
o het mome
ent dat de serveerder
s
de bal slaat, één voet in contact is met
m de vloerr
binnen
b
het se
erveervak en
n met geen enkel deel van
v die voet de belijning van dat vakk
raakt, en
de
d bal rechtsstreeks naar de voormuu
ur wordt geslagen en de bal de voorrmuur tussen
n
5.7.3
de
d serveerlijn
n en de uitlijn
n raakt, maarr niet de voorr- en zijmure
en tegelijkertiijd raakt, en
5.7.4
de
d bal, tenzij gevolleeerrd door de ontvanger, voor de eerste keer sttuitert in hett
te
egenoverligg
gende baankkwart zonder het aanrake
en van een lijjn, en
5.7.5
de
d bal niet uitt wordt geserveerd.
Een serviice die niet voldoet aan
a
regel 5.7
5
is fout en de on
ntvanger wint de rally.
Opmerking
g: Een servicce die de se
erveerlijn raakt, of de sho
ortlijn of de middenlijn
m
off elke lijn die
e
de bovenkant van de baan
b
begrensst, is fout.
Als de serrveerder de bal laat vallen of opgoo
oit, maar gee
en poging doet te slaan, is dit geen
n
service, en
n de serveerd
der mag opn
nieuw beginnen.
Een let is toegestaan als
a de ontva
anger niet kla
aar is om terrug te slaan en geen poging daartoe
e
doet. Maarr als die servvice fout is, verliest
v
de se
erveerder de rally.
Als de servveerder vanu
uit het verkee
erde vak serrveert en de serveerder wint
w de rally, blijft de rally
y
behouden en de servee
erder servee
ert vervolgens vanuit het andere vak.
De servee
erder moet niet
n
serveren
n totdat de score
s
door de marker is afgeroepe
en, wat deze
e
zonder uitsstel moet doe
en. In een de
ergelijk geva
al moet de sccheidsrechte
er het spel stoppen en de
e
serveerderr instrueren te
t wachten to
ot de score iss afgeroepen
n.

Als de serv
vice goed is, gaat het sp
pel door zola
ang elke slag
g goed is of totdat een speler een lett
vraagt of een
e appeal maakt,
m
Het spel gaat ookk door totdat één van de officials ietss roept, of de
e
bal een speler of zijn kleding raakt of het rackett raakt van de speler-niett-aan-slag.
geslagen bal is goed als de bal:
Een terugg
6.2.1
ju
uist wordt ge
eslagen voord
dat hij twee keer
k
op de vloer
v
heeft ge
estuiterd, en
6.2.2
zonder
z
het ra
aken van éé
én van de sp
pelers, hun kleding
k
of raccket, de voo
ormuur raakt,
hetzij
h
rechtsttreeks of na het raken van
v
een ande
ere muur of muren, bovven de tin en
n
onder
o
de uitlijjn, zonder ee
erst op de grrond te stuite
eren, en
6.2.3
te
erugstuit van
n de voormuu
ur zonder he
et aanraken van
v de tin, en
n
6.2.4
niet
n uit is.

ERBREKING
GEN
ONDE
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Een maxim
mum van 90 seconden iss toegestaan tussen het einde
e
van he
et inslaan en de start van
n
het spel en
n tussen elke
e game.
Spelers moeten klaar staan om he
et spel te he
ervatten aan het einde va
an elke pauzze, maar hett
spel mag eerder
e
worde
en hervat als beiden het er
e over eenss zijn.
Een maxim
mum van 90
0 seconden is toegestaa
an om besch
hadigde uitrusting te ve
ervangen. Ditt
geldt ook voor
v
brillen, beschermen
nde brillen off een losgera
aakte contacttlens. De speler moet de
e
vervanging
g zo snel mogelijk uitvoerren, of regel 15 (Gedrag)) moet worde
en toegepastt.
Onderbrekkingen in het geval van le
etsel of bloed
den zijn nade
er beschreven in regel 14
4 (Blessure).
Gedurende
e een onderb
breking kan één
é of beide spelers tege
en de bal aan
n slaan.
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8

HINDE
ER
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Na het volltooien van een
e
redelijke
e uitzwaai, moet
m
een speler er alles
s aan doen om
o ruimte te
e
maken, zodat wanneerr de bal van de
d voormuurr terug stuitert, de tegensstander:
8.1.1
een
e redelijk zicht
z
op de ba
al heeft als deze
d
terug sttuitert van de
e voormuur, en
e
8.1.2
onbelemmerd
o
de directe toe
egang tot de
e bal heeft, en
8.1.3
de
d ruimte hee
eft om een re
edelijke zwaa
ai naar de ba
al te maken, en
8.1.4
de
d vrijheid he
eeft om de ba
al te slaan op
p elk deel va
an de hele vo
oormuur.
Hinder tree
edt op wanne
eer de speler de tegensta
ander niet al deze voorw
waarden verscchaft.
Een speler-aan-slag die meent da
at hinder hee
eft plaatsgevvonden, mag
g stoppen en
n om een lett
orkeur te zeg
ggen: "let, please". Dat verzoek
v
moet worden gedaan zonderr
verzoeken door bij voo
onnodige vertraging.
v
Opmerking
gen:
• Vóór de aanvaarding van enige vorm va
an een verzzoek moet de
d scheidsre
echter ervan
n
overtuig
gd zijn dat de
e speler daad
dwerkelijk om
m een let verrzoekt.
• Een verrzoek om ee
en let omvat ook
o een verzzoek om een stroke.
• Normaa
al gesproken
n mag alleen
n de speler-a
aan-slag een
n let vragen vanwege hinder. Als de
e
speler-n
niet-aan-slag
g een let vraa
agt wegens gebrek
g
aan toegang,
t
voo
ordat de bal de voormuurr
heeft be
ereikt, kan dat
d verzoek in overweging worden ge
enomen, ook
k al is die speler nog niett
de speler-aan-slag.
De scheidsrechter mo
oet, indien on
nzeker over de reden va
an het verzo
oek, de speller om uitleg
g
vragen.
De scheid
dsrechter kan een let to
oestaan of een
e
stroke toekennen
t
zonder
z
dat een
e
verzoekk
daartoe iss gedaan en
n kan het spel stoppe
en indien no
oodzakelijk, met name als het om
m
veiligheids
sredenen gaa
at.
Als de spe
eler-aan-slag
g de bal slaa
at en de tegenstander vraagt dan ee
en let, maarr de bal gaatt
down of uit, wint de teg
genstander de
d rally.
Algemeen
n
De volgend
de bepalinge
en gelden vo
oor alle vorme
en van hinde
er:
8.6.1
als
a er geen hinder noch re
edelijke angsst voor letsel was, wordt geen let geg
geven;
8.6.2
als
a er hinder was maar de
d speler-aan
n-slag niet in
n staat is geweest de ba
al goed terug
g
te
e slaan, word
dt geen let gegeven;
g
8.6.3
als
a de spelerr-aan-slag do
oorspeelde na
n het punt van
v de hinde
er en vervolg
gens om een
n
le
et vraagt, wo
ordt geen let gegeven;
8.6.4
als
a er hinder was, maar het
h voorkwam
m niet dat de
e speler-aan
n-slag de bal kon zien en
n
bij
b de bal kon
n komen en de
d bal goed kon terugsla
aan is dit min
nimale hinder en er wordtt
er
e geen let ge
egeven;
8.6.5
als
a de speler-aan-slag in
n staat was geweest de
e bal goed terug
t
te slaa
an, maar de
e
te
egenstanderr deed niet alle moeite om de hind
der te verm
mijden, wordtt een stroke
e
gegeven
g
aan de speler-aa
an-slag;
8.6.6
als
a er hinder was en de tegenstande
t
r deed alle moeite
m
om de hinder te vermijden
v
en
n
de
d speler-aan-slag was in staat gew
weest de ball goed terug
g te slaan, wordt
w
een lett
gegeven;
g
8.6.7
als
a er hinder was en de speler-aan-sl
s
lag was in sttaat geweestt de bal winn
nend terug te
e
slaan,
s
wordt een
e stroke gegeven
g
aan de speler-aa
an-slag.
In aanvullin
ng op regel 8.6
8 zijn de vo
olgende bepa
alingen van toepassing
t
op
o specifieke
e situaties.
Voldoende
e zicht
Voldoende
e zicht betekkent genoeg tijd om de bal
b te zien en
n zich voor te
t bereiden om
o de bal te
e
slaan als deze
d
van de voormuur
v
terrugkomt.
8.7.1
Als
A de spelerr-aan-slag ee
en let vraagt vanwege nie
et voldoende
e zicht op de bal wanneerr
deze
d
van de voormuur terugkomt, gellden de bepa
alingen van 8.6.
8
Rechtstreekse toegan
ng
Als de spe
eler-aan-slag een let vraa
agt voor geen
n rechtstreek
kse toegang tot
t de bal,
8.8.1
als
a er hinderr was maar de speler-a
aan-slag niett alle moeite
e deed om bij
b de bal te
e
komen
k
en de
eze te spelen
n, wordt geen
n let gegeven
n;
Opmerking
g:
Alle moeite
e doen om bij
b de bal te komen
k
en de
eze te spelen
n, houdt niet in dat je in contact
c
komtt
met de teg
genstander niet
n in. Als liichamelijk co
ontact verme
eden had ku
unnen worde
en, dan moett
regel 15 (G
Gedrag) word
den toegepast.
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8.8.2

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

als
a de spele
er-aan-slag rechtstreeksse toegang had, maar in plaats daarvan
d
een
n
in
ndirecte weg
g nam naar de bal en vervolgens ee
en let vraagt vanwege hinder,
h
wordtt
geen
g
let gege
even, tenzij regel
r
8.8.3 va
an toepassin
ng is;
8.8.3
Als
A de spelerr-aan-slag op het verkee
erde been werd
w
gezet, maar
m
liet zien
n dat hij zich
h
kon
k herstellen en een go
oede bal kon
n terugslaan en dan de hinder ondervond, wordtt
een
e let gegevven. Tenzij de
d speler-aa
an-slag een winnende
w
sla
ag gemaakt had, in welkk
geval
g
aan de speler-aan-s
slag een stro
oke wordt ge
egeven.
Racketzwa
aai
Een redelijjke zwaai be
estaat uit een
n redelijke acchterzwaai, een
e slag naa
ar de bal en een
e redelijke
e
uitzwaai. De
D achterzwa
aai en de uitzzwaai van de
e speler-aan-slag zijn red
delijk zolang zij niet meerr
dan noodz
zakelijk uitstre
ekken.
Als de spe
eler-aan-slag een let vraa
agt voor hinde
er bij de zwa
aai, dan:
8.9.1
als
a de zwaai werd beïnv
vloed door licht contact met de tege
enstander die
e alle moeite
e
deed
d
om de hinder te vo
oorkomen, wordt
w
een let gegeven. Tenzij
T
de spe
eler-aan-slag
g
een
e winnend
de bal geslag
gen zou hebb
ben, in welk geval een sttroke wordt gegeven
g
aan
n
de
d speler-aan
n-slag;
8.9.2
als
a de zwaai werd verhinderd door contact mett de tegensttander, word
dt een stroke
e
aan
a
de spele
er-aan-slag gegeven,
g
zelfs als de te
egenstander alle moeite deed om de
e
hinder
h
te voo
orkomen.
Overdreve
en zwaai
8.10.1 Als
A de spelerr-aan-slag de
e hinder vero
oorzaakt doo
or een overdreven zwaai, wordt geen
n
le
et gegeven.
8.10.2 Als
A er hinder was, maarr de speler-a
aan-slag ove
erdrijft de zw
waai in een poging een
n
stroke
s
te krijg
gen, wordt ee
en let gegeve
en.
8.10.3 De
D overmatige zwaai van
v
de speller-aan-slag kan bijdrag
gen tot hind
der voor de
e
te
egenstanderr wanneer he
et de beurt van
v deze laa
atste is om de
d bal te spe
elen, in welkk
geval
g
de tege
enstander ee
en let kan vra
agen.
Vrijheid om de bal te slaan op elk
k deel van de
d gehele vo
oormuur
eler-aan-slag de bal niet slaat
s
vanweg
ge hinder bij de voormuurr en een let vraagt,
v
dan:
Als de spe
8.11.1 als
a er hinder was en de bal
b zou de sp
peler-niet-aan
n-slag hebbe
en geraakt op
p een directe
e
weg
w naar de voormuur, wordt
w
een sttroke gegeve
en aan de sp
peler-aan-sla
ag. Tenzij de
e
speler-aan-sl
s
ag een “turn
ning” of een
n verdere po
oging maakte
e, in welk geval
g
een lett
wordt
w
gegeve
en;
8.11.2 als
a de bal eerst
e
de spe
eler-niet-aan--slag zou he
ebben geraa
akt en dan een zijmuurr
voordat
v
deze
e de voorm
muur bereikte
e, wordt een let gegevven, tenzij de
d slag een
n
winnende
w
sla
ag zou zijn geweest, in welk geval een stroke wordt gege
even aan de
e
speler-aan-sl
s
ag, of
8.11.3 als
a de bal eerst
e
de zijm
muur zou hebben geraakt en dan de speler-n
niet-aan-slag
g
voordat
v
deze
e de voormuur bereikte
e, wordt een
n let gegeven. Tenzij de
d slag een
n
winnende
w
sla
ag zou zijn geweest, in welk geval een stroke wordt gege
even aan de
e
speler-aan-sl
s
ag.
Verdere poging.
Als de spe
eler-aan-slag een let vraa
agt vanwege hinder bij ee
en verdere poging
p
de ba
al te slaan en
n
goed terug
g geslagen zo
ou hebben, dan:
d
8.12.1 als
a de spelerr-niet-aan-sla
ag geen tijd had om de hinder te vo
oorkomen, wordt
w
een lett
gegeven.
g
Turning (d
draai)
Turning is de actie van
n de speler waarbij
w
hij de bal rechts van
v het lichaa
am slaat (of waarbij hij in
n
an) nadat de bal eerst lin
nks achter he
em langs is gegaan
g
- of omgekeerd
o
-.
de positie is om te slaa
e speler fysie
ek draait of niet.
n
Het maakt niet uit of de
eler-aan-slag hinder onde
ervindt bij een
n turning en de bal goed kon terugsla
aan:
Als de spe
8.13.1 als
a de zwaai werd voorkkomen, zelfss als de teg
genstander alle
a moeite deed
d
om de
e
hinder
h
te voo
orkomen, worrdt een strokke gegeven aan
a de speler-aan-slag;
8.13.2 als
a de spelerr-niet-aan-sla
ag geen tijd had om de hinder te vo
oorkomen, wordt
w
een lett
gegeven;
g
8.13.3 als
a de spelerr-aan-slag de
e bal kon hebben geslag
gen zonder tu
urning, maarr een turning
g
maakte
m
om de mogelijkhe
eid te krijgen een let te vrragen, wordt geen let geg
geven.
8.13.4 wanneer
w
de speler-aan
n-slag een turning maa
akt, moet de
d scheidsrrechter altijd
d
overwegen
o
off de actie ge
evaarlijk was en dienoverreenkomstig handelen.
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9

BAL R
RAAKT EEN SPELER
9.1

9.2

9.3

10

Als de ball, op weg na
aar de voorrmuur, de speler-niet-aa
s
an-slag, zijn racket of kleding
k
raakt,
moet het spel
s
worden gestopt:
g
9.1.1
als
a de geslag
gen bal niet goed
g
is, wint de speler-niet-aan-slag de
d rally;
9.1.2
als
a de geslag
gen bal directt naar de voo
ormuur ging en als de sp
peler-aan-sla
ag een eerste
e
poging
p
deed zonder een turning gem
maakt te heb
bben, wordt een
e stroke gegeven
g
aan
n
de
d speler-aan
n-slag;
9.1.3
als
a de bal ee
en andere mu
uur had gera
aakt of zou hebben
h
geraa
akt vóór de voormuur
v
en
n
de
d speler-aan-slag niet een
e
turning had gemaakkt, wordt een
n let gegeve
en. Tenzij de
e
slag
s
een winn
nende slag zou
z zijn gewe
eest, in welk geval een sttroke wordt gegeven
g
aan
n
de
d speler-aan
n-slag;
9.1.4
als
a de speler-aan-slag geen
g
turning
g had gemaa
akt maar ee
en verdere poging
p
deed,
wordt
w
een let gegeven;
9.1.5
als
a de spelerr-aan-slag een turning had
h
gemaaktt, wordt een stroke gege
even aan de
e
speler-niet-aa
s
an-slag. Tenzij de spelerr-niet-aan-sla
ag een opzetttelijke bewe
eging maakte
e
om
o de bal te
e onderschep
ppen, waarbij in dat geva
al een stroke
e wordt gege
even aan de
e
speler-aan-sl
s
ag.
Als de bal terugkeert van
v
de voorrmuur en vo
oordat de ba
al twee keer op de grond
d stuitert een
n
speler raakkt, moet het spel
s
stoppen
n:
9.2.1
als
a de bal de
e speler-nie
et-aan-slag of het racke
et van de sp
peler-niet-aan-slag raakt,
voordat
v
de speler-aan-sla
ag een pogin
ng heeft ged
daan om de bal te slaan
n en er geen
n
hinder
h
heeft plaatsgevon
nden, dan wiint de spelerr-aan-slag de rally. Tenzzij de positie
e
van
v de speler-aan-slag er voor heeft gezorgd, datt de bal de speler-niet-aa
s
an-slag heeftt
geraakt,
g
in we
elk geval een
n let wordt gegeven;
9.2.2
als
a de bal de
e speler-nie
et-aan-slag of het racke
et van de sp
peler-niet-aan-slag raakt,
nadat
n
de spe
eler-aan-slag één of meerdere poging
gen heeft ged
daan om de bal te slaan,
dan
d wordt ee
en let gegeve
en, mits de speler-aan-sslag goed ha
ad kunnen sllaan. Anderss
wint
w de spele
er-niet-aan-slag de rally;
9.2.3
als
a de bal de
e speler-aan-slag raakt en
e er geen hinder
h
is, dan
n wint de spe
eler-niet-aan-slag
s
de rally. Als er hinde
er is opgetred
den, is regel 8 (hinder) va
an toepassing.
Als de spe
eler-aan-slag
g de speler-n
niet-aan-slag
g met de ba
al raakt, dan moet de sccheidsrechterr
overwegen
n of de actie gevaarlijk wa
as en dienovvereenkomsttig handelen..

ALS (BEZW
WAREN)
APPEA
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5
10.6

Beide spe
elers kunnen
n het spel tijdens
t
de ra
ally stoppen
n en een ap
ppeal maken tegen hett
ontbreken van een calll van de marker door te zeggen
z
"appe
eal, please".
er van een rally
r
kan een
n appeal makken tegen elke call of he
et ontbreken van een call
De verlieze
van de ma
arker door te zeggen "app
peal, please"".
Als de scheidsrechte
s
er onzeker is voor welke
w
slag appeal worrdt gemaakkt, moet de
e
scheidsrec
chter om verduidelijking
v
g vragen. Als er mee
er dan één
n appeal iss, moet de
e
scheidsrec
chter een ied
der overwege
en.
Nadat de bal
b is geservveerd, kan ge
een van beid
de spelers een appeal maken
m
tegen iets dat zich
h
voor de se
ervice heeft voorgedaan,
v
met uitzonde
ering van een kapotte ba
al.
Aan het eiinde van een
n game moe
et een appea
al met betrekkking tot de laatste rallyy onmiddellijk
k
worden ge
edaan.
In antwoorrd op een ap
ppeal tegen een call of ontbreken va
an een call van de markker, moet de
e
scheidsrec
chter:
10.6.1 als
a de call off het ontbrek
ken van de ccall van de marker
m
juist was,
w
het resu
ultaat van de
e
rally laten gelden, of
a de call va
an de markerr onjuist wass, een let gevven, tenzij de
e call van de
e marker een
n
10.6.2 als
winnende
w
sla
ag van één van beide spe
elers onderbrak, in welk geval een sttroke aan die
e
speler
s
wordt gegeven, of
10.6.3 als
a de marke
er geen call maakte op een service
e of slag die niet goed w
was, de rally
y
to
oekennen aa
an de andere
e speler, of
10.6.4 als
a de scheid
dsrechter onz
zeker was off het servere
en goed was, wordt een let
l gespeeld,
of
o
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10.6.5

10.7

11

DE BA
AL
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5
11.6

11.7
11.8
11.9
11.10

12

Als de bal tijdens een rally
r
kapot ga
aat, wordt vo
oor de rally een let gegevven.
Als een sp
peler stopt met spelen om
m een appea
al te maken dat
d de bal ka
apot is en hett blijkt dat de
e
bal niet kapot is, verliesst die speler de rally.
Als de onttvanger, voordat hij prob
beert de servvice terug te slaan, een appeal
a
maakkt dat de bal
kapot is en
n de bal blijkkt kapot te zijjn, moet de scheidsrecht
s
ter, als hij on
nzeker is wanneer de bal
kapot ging, een let gevven voor de vorige
v
rally.
Een spelerr die aan hett einde van een
e game ee
en appeal will maken dat de bal gebro
oken is, moett
dat meteen
n doen voor het verlaten van de baan
n.
De bal moet worden ve
ervangen alss beide spele
ers het er ovver eens zijn of als de sccheidsrechterr
het eens iss met een ve
erzoek van ee
en speler.
Als een ba
al is vervangen, of als de
e spelers na een onderbrreking het sp
pel hervatten
n, kunnen de
e
spelers de bal opwarm
men. Het spel wordt herva
at wanneer beide
b
spelers
s het er overr eens zijn off
e scheidsrech
hter, welke ook
o eerder moge zijn.
bij goeddunken van de
oet te allen tiijde op de ba
aan blijven, tenzij de sch
heidsrechter toestaat dat deze wordtt
De bal mo
weggehaald.
Als de bal in een deel vvan de baan wordt ingeklemd, wordt een let gege
even.
Een let kan
n worden gegeven als de
e bal enig voorwerp op de
e baan raaktt.
Er wordt ge
een let gege
even voor een
n ongewone stuiter.

AFLEIIDING
12.1
12.2

12.3

12.4

13

als
a de scheid
dsrechter onzzeker was off de slag goe
ed was, een let
l laten spelen, tenzij de
e
call
c van de marker
m
een winnende
w
sla
ag van de andere speler onderbrak, in welk geval
de
d rally aan die
d speler wo
ordt toegeken
nd.
In alle geva
allen is de be
eslissing van
n de scheidsrechter onhe
erroepelijk.

Beide spelers kunnen een
e let vrage
en wegens afleiding,
a
maa
ar moeten ditt meteen doe
en.
eiding werd veroorzaakt
v
door
d
één van
n de spelers:
Als de afle
12.2.1 als
a dit zonde
er opzet wa
as, wordt een let gegeve
en. Tenzij ee
en speler ee
en winnende
e
slag
s
had onderbroken, in welk geval d
de rally wordt toegekend aan de ande
ere speler;
12.2.2 als
a dit opzetttelijk was, moet
m
regel 15 (Gedrag) wo
orden toegep
past.
Als de afle
eiding niet werd
w
veroorzaakt door éé
én van de spelers wordtt een let geg
geven, tenzijj
een winne
ende slag van een speler werd onde
erbroken, in welk
w
geval de
d rally word
dt toegekend
d
aan die speler.
ge gebeurten
nissen kunnen reacties vanuit het publiek optred
den. Om hett plezier van
n
Bij sommig
het publiek
k te stimulerren, kan regel 12.3 word
den opgesch
hort, en als plotseling
p
uitt het publiekk
geluid optrreedt, zullen de spelers naar
n
verwach
hting blijven spelen en sc
cheidsrechte
ers zullen hett
publiek nie
et vragen stil te zijn. Echtter, een speller die het sp
pel stopt en een let vraag
gt als gevolg
g
van hard of
o geïsoleerd lawaai van buiten
b
de baan kan een let worden ge
egeven voorr afleiding.

ALLEN VOOR
RWERP
GEVA
13.1

13.2
13.3

13.4

Een spelerr die een raccket laat vallen mag hem
m oprapen en
n doorspelen
n, behalve als de bal hett
racket raa
akt. Ook als hierdoor aflleiding optre
eedt, of als de scheidsrrechter een gedragsstraff
hanteert, mag
m er niet doorgespeeld
d
d worden.
Een spelerr-aan-slag die door hinde
er zijn racket laat vallen, mag
m een let vragen.
Een spelerr-niet-aan-sla
ag die het ra
acket laat va
allen vanweg
ge contact tijdens een po
oging van de
e
speler-aan
n-slag om de
e bal te berreiken, kan een let vragen, en reg
gel 12 (Afleiding) is van
n
toepassing
g.
Als er een voorwerp, anders
a
dan een
e racket van
v een speler, op de vlo
oer valt tijde
ens een rally,
stopt het spel:
13.4.1 als
a het voorw
werp van een
n speler viel zonder
z
enig contact
c
met de tegenstan
nder, wint de
e
te
egenstanderr de rally;
13.4.2 als
a het voorw
werp van ee
en speler vie
el als gevolg
g van contacct met de te
egenstander,
wordt
w
een lett gegeven. Tenzij
T
de spe
eler-aan-slag
g een winnen
nde slag hee
eft geslagen,
of
o een let vra
aagt vanwege
e hinder, in w
welk geval re
egel 8 (Hinde
er) wordt toeg
gepast;
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13.4.3
13.4.4
13.4.5

14

als
a het voorw
werp dat valt, niet afkom
mstig is van een speler, wordt een let gegeven,
te
enzij
van
v
de spele
er-aan-slag de
d winnende
e slag werd onderbroken
n. In welk geval de rally
y
wordt
w
toegekend aan de speler-aan-s
s
slag;
als
a het voorw
werp niet gezzien werd totdat de rally was
w beëindig
gd en geen effect
e
had op
p
de
d uitkomst van
v de rally, telt
t het resultaat van de rally.
r

ZIEKT
TE, BLESSURE EN BLO
OEDEN
14.1

Ziekte
14.1.1

14.1.2
14.2

14.3

Een
E speler die lijdt aan een
e ziekte die
e noch een blessure
b
nocch bloeden in
nhoudt, moett
gewoon
g
blijvven doorspe
elen, of de lopende ga
ame opgeve
en en de 90
9 seconden
n
onderbreking
o
g tussen de games gebrruiken om te herstellen. Denk hierbijj aan kramp,
misselijkheid
m
ma.
, kortademigheid en astm
Slechts
S
één game
g
mag worden
w
opgegeven. De speler
s
moet daarna
d
doorsspelen, of de
e
wedstrijd
w
opg
geven.
Als
A braaksel of andere
e handeling van een speler ervo
oor zorgt da
at de baan
n
onbespeelba
o
ar wordt, wo
ordt de wedsttrijd toegekend aan de te
egenstander.

Blessure
De scheidssrechter:
14.2.1 moet,
m
als hij niet overtuigd is dat de
d blessure echt is, de speler advisseren om te
e
beslissen
b
hett spel onmidd
dellijk te hervvatten, of de lopende gam
me op te gevven en de 90
0
seconden
s
onderbreking tu
ussen games te gebruike
en en dan he
et spel te herrvatten, of de
e
wedstrijd
w
op te
t geven. Er mag slechtss één game opgegeven
o
w
worden;
14.2.2 moet,
m
als hij overtuigd is
s dat de blessure echt is, beide spe
elers adviseren over hett
soort
s
blessurre en over de
e toegestane
e tijd voor he
erstel. Herste
eltijd is alleen
n toegestaan
n
op
o het mome
ent dat de ble
essure plaatssvindt;
14.2.3 moet,
m
als hijj overtuigd is dat dit ee
en herhaling
g is van een
n eerder in de wedstrijd
d
opgelopen
o
blessure, de speler advisseren het spel onmidde
ellijk te hervvatten, of de
e
lo
opende gam
me op te gevven en de 90
9 seconden
n onderbrekiing tussen de
d games te
e
gebruiken
g
en
n dan het spel te hervattten, of de we
edstrijd op te
e geven. Er mag slechts
s
één
é game op
pgegeven wo
orden;
Opmerking
g: Een spelerr die een gam
me opgeeft, behoudt de reeds
r
behaa
alde punten.
Soorten blessures:
b
14.3.1 Zelf
Z
veroorzzaakt: wanne
eer de blessure het gevo
olg is van he
et eigen optreden van de
e
speler.
s
Dit om
mvat een sp
pierscheur off verstuiking, of een blau
uwe plek alss gevolg van
n
een
e botsing met
m een muu
ur of voorove
er vallen.
De
D speler kriijgt drie minu
uten om te herstellen en
n als hij niett klaar is om
m het spel te
e
hervatten,
h
moet hij die game
g
opgeve
en en de 90
0 seconden onderbrekin
ng tussen de
e
games
g
benuttten voor verder herstel.. Er mag sle
echts één ga
ame opgegeven worden.
De
D speler mo
oet daarna he
et spel herva
atten of de wedstrijd
w
opge
even.
14.3.2 Mede
M
veroo
orzaakt: wan
nneer de ble
essure het gevolg
g
is van onopzettelijk optreden
n
door
d
beide sp
pelers.
De
D geblesse
eerde speler krijgt 15 minuten
m
om zich
z
te hers
stellen. Dit kan
k
naar hett
oordeel
o
van de scheidsrrechter verle
engd worden
n met nog eens
e
15 minuten. Als de
e
speler
s
dan niiet meer verd
der kan, worrdt de wedsttrijd toegekend aan de te
egenstander.
De
D score aan
n het einde van
v de rally, waarin de blessure
b
zich
h heeft voorg
gedaan, blijftt
gelden.
g
14.3.3 Door
D
de teg
genstander veroorzaakt: wanneer de blessure veroorzaakkt wordt doorr
alleen
a
de tegenstander.
14.3.3.1
1
A de blesssure per ongeluk wordtt veroorzaakkt door de te
Als
egenstander,
moet de reg
gel 15 (Gedrrag) worden toegepast. De geblesse
eerde spelerr
krijgt 15 min
nuten om te
e herstellen. Als de spe
eler dan niett verder kan
n
s
spelen,
word
dt de wedstrijjd toegekend
d aan de geb
blesseerde speler.
14.3.3.2
1
A de blesssure wordt ve
Als
eroorzaakt door opzettellijk of gevaa
arlijk spel off
handelen va
an de tegensstander en als
a de geblessseerde speler enige tijd
d
nodig heeftt voor hersstel, wordt de wedstrijd toegekend aan de
e
g
geblesseerd
e speler. Alss de geblessseerde speler in staat is om
o verder te
e
g
gaan
zonderr vertraging, moet regel 15
1 (Gedrag) worden
w
toeg
gepast.
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14.4

14.5

14.6

15

Bloeden
W
bloeden optreedt, moet het spel gestop
pt worden en de speler moet
m
de baan
n
14.4.1 Wanneer
verlaten
v
en het bloeden
n meteen stelpen.
s
Red
delijke tijd voor
v
de beh
handeling is
s
to
oegestaan. Het
H spel mag
g alleen worden hervat nadat
n
het blo
oeden is gestopt en waarr
mogelijk
m
de wond
w
is bede
ekt.
14.4.2 Als
A het bloeden per onge
eluk veroorzzaakt werd door
d
de tegenstander, da
an moet regel
15,
1 (Gedrag) worden toeg
gepast.
14.4.3 Als
A het bloed
den het resulltaat is van opzettelijk
o
o gevaarlijk
of
k spelen of handelen
h
van
n
de
d tegenstander, wordt de
e wedstrijd to
oegekend aa
an de geblessseerde spele
er.
14.4.4 Een
E
speler die
d niet in sta
aat is om he
et bloeden binnen
b
de toegestane tijd
d te stoppen
n
moet
m
ofwel één game opgeven en
e de 90 seconden
s
o
onderbreking
nemen en
n
vervolgens
v
do
oorspelen, of
o de wedstrijd opgeven.
14.4.5 Als
A er tijden
ns het spel weer bloed
d zichtbaar wordt, dan wordt er ge
een verdere
e
hersteltijd
h
to
oegestaan en
e moet d
de speler een lopend
de game o
opgeven en
n
gebruikmake
g
n maken va
an de 90 seconden onderbreking tu
ussen de ga
ames in voorr
verdere
v
beha
andeling. Als het bloeden
n dan niet is gestopt, moet de speler de wedstrijd
d
opgeven.
o
14.4.6 De
D baan moet worden schoongemaa
s
akt en met bloed
b
bevlek
kte kleding moet
m
worden
n
vervangen.
v
Een geblessseerde speler mag het spel hervatte
en voor het einde
e
van elkke toegestan
ne hersteltijd.
Beide spe
elers moet een redelijke tijd worrden gegeve
en om zich
h voor te bereiden
b
op
p
spelhervatting.
Het is altijd
d de beslissin
ng van de ge
eblesseerde speler om all dan niet verrder te spele
en.

RAG
GEDR
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

15.7

15.8

15.9
15.10

Spelers mo
oeten voldoe
en aan alle to
oernooiregelg
gevingen aanvullend op deze regels..
Spelers mo
ogen geen voorwerpen
v
binnen
b
de ba
aan plaatsen..
Spelers mogen
m
de ba
aan tijdens een game niet verlate
en zonder de
d toestemm
ming van de
e
scheidsrec
chter.
Spelers mo
ogen niet om
m een vervan
nging van een official vrag
gen.
Spelers moeten
m
zich niet gedrag
gen op een
n manier diie oneerlijk, gevaarlijk, beledigend,
aanstootge
evend, of op enigerlei wijze schadelijkk is voor de sport.
s
Als het ged
drag van een
n speler onaanvaardbaarr is, moet de
e scheidsrech
hter de spele
er bestraffen,
en zo nodig het spel sttoppen.
st gedrag om
mvat, maar is niet beperktt tot:
Ongewens
15.6.1
hoorbare off zichtbare ob
bsceniteit;
15.6.2
verbale, fyssieke of ande
ere vormen van
v mishande
eling;
onnodig lich
hamelijk conttact, waaronder het duwe
en van de tegenstander;
15.6.3
gevaarlijk spel, met inbe
egrip van een
n buitensporrige racketzw
waai;
15.6.4
verschil van
15.6.5
n mening me
et een officiall;
mishandelin
ng van uitrussting of baan;
15.6.6
oneerlijk insslaan;
15.6.7
het vertrage
en van het sp
pel, met inbe
egrip van te laat terugkere
en op de baa
an;
15.6.8
opzettelijke afleiding;
15.6.9
ntvangen tijd
dens het spell.
coaching on
15.6.10
s
feit kan een co
onduct warning krijgen off
Een speler die zich scchuldig maakkt aan een strafbaar
orden met een
e
conduct stroke, cond
duct game of
o conduct match,
m
afhankkelijk van de
e
bestraft wo
ernst van het
h strafbare feit.
De scheidssrechter kan
n meer dan één
é waarsch
huwing, strokke of game aan
a een speler opleggen
n
voor een volgende
v
verg
gelijkbare ovvertreding, op
p voorwaarde dat een de
ergelijke stra
af niet minderr
streng mag
g zijn dan de
e vorige straff voor hetzelffde vergrijp.
Een waarsschuwing of een straf ka
an door de scheidsrecht
s
er worden opgelegd
o
op elk gewenstt
moment, met
m inbegrip van
v tijdens het
h inspelen e
en na afloop
p van de wed
dstrijd.
Als de scheidsrechter:
15.10.1
het spel sto
opt om een co
onduct warning te geven
n, wordt een let gegeven;
15.10.2
het spel sto
opt om een conduct stro
oke te geve
en, dan word
dt de conducct stroke hett
resultaat va
an de rally;
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15.10.3

15.11

een conducct stroke toe
ekent nadat een rally is afgelopen, telt
t het resu
ultaat van de
e
rally en de conduct stro
oke wordt toegevoegd aa
an de score zonder vera
andering van
n
serveervak;;
een conducct game toekkent, die gam
me die aan de
d gang is of
o de volgende game als
s
15.10.4
een game niet
n aan de gang
g
is. In het laatste ge
eval is een aanvullende onderbreking
o
g
van 90 seco
onden niet va
an toepassin
ng;
een conducct game of conduct
c
matcch toekent, behoudt
b
de overtredende speler alle
e
15.10.5
punten of games die hij al heeft gew
wonnen;
pgelegd, mo
oet de scheidsrechter de
e vereiste documentatie
d
e
Wanneer een conducct straf is op
invullen.

-oOo-
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BIJLAGE 1 - DEFINITIES
APPEAL

ART
BAANKWA
CORRECT
T
DOWN
FOUT
GAME

GOEDE SL
LAG

HAND OUT
T
LET
MATCH
NOT UP

EERDE BEEN
N
OP VERKE

UIT

POGING

RALLY
AAN-SLAG
SPELER-A

TIN
TURNING

VAK, SERV
VEERVAK
VERDERE POGING
VOLDOENDE ZICHT
WINNENDE
E SLAG

Het verzoek van ee
en speler aan de scheidssrechter om een call of het ontbreken
n
van de
e call van de
e marker te herzien, of bezwaar aa
an te tekenen dat de bal
kapot is.
an de twee gelijke delen
n van de ba
aan begrensd
d door de sh
hort lijn, een
n
Eén va
zijmuur, de achterm
muur en de m
middenlijn
Wanne
eer de bal wordt
w
geslage
en met het ra
acket in de hand,
h
niet meer
m
dan één
n
keer en
n zonder langdurig conta
act op het raccket.
Een sla
ag die de tin
n of de vloerr raakt vóór het
h bereiken van de voo
ormuur, of de
e
voormu
uur raakt en dan de tin.
Een se
ervice die nie
et goed is.
Een de
eel van een wedstrijd. Een speler moet drie gam
mes winnen o
om een bestt
of vijf-w
wedstrijd te winnen
w
en tw
wee games om
o een best of drie-game
e wedstrijd te
e
winnen
n.
Een slag die corre
ect is geslagen en waarb
bij de bal na
aar de voorm
muur gaat, off
o na het rakken van een andere muur of muren zonder
z
uit te gaan, en die
e
direct of
de voo
ormuur raakt boven de tin
n en onder de
e uitlijn.
Een ve
erandering va
an de servee
erder.
Het re
esultaat van een rally waarbij
w
geen enkele spe
eler wint. De
e serveerderr
servee
ert opnieuw uit
u hetzelfde vak.
v
De volledige wedsttrijd, inclusieff het inspelen.
ag die:
Een sla
• een
e speler niet correct sllaat, of
• meer dan ee
enmaal stuite
ert op de vloe
er voordat de
eze wordt ge
eslagen, of
• de
d speler-aa
an-slag of de kleding van de speler-aa
an-slag raaktt.
De situ
uatie waarin een speler, vvooruitlopend op de baan van de bal, beweegt in
n
een be
epaalde rich
hting, terwijl de speler-aa
an-slag de bal raakt in een andere
e
richting
g.
Een sla
ag die:
• de
d muur raakt op of bove
en de uitlijn, of
• enig
e
armatuu
ur boven de uitlijn, of
• de
d bovenran
nd van een muur
m
van de baan
b
raakt, of
o
• over
o
een mu
uur en uit de baan gaat, of
o
• door
d
enig arm
matuur gaat...
Elke vo
oorwaartse beweging
b
va
an het racket naar de ba
al. Een nep zwaai
z
is ookk
een po
oging, maar racketvoorb
bereiding me
et slechts ee
en achterzwaai en geen
n
voorwa
aartse beweg
ging naar de bal is geen poging
Een go
oede service
e gevolgd do
oor één of meer
m
afwisse
elende slage
en totdat een
n
speler er niet in sla
aagt om een goede slag te
t maken.
Een speler is de speler-aan--slag vanaf het momen
nt dat de slag
s
van de
e
tegensstander terug
gkomt van de voormuur tot het mom
ment dat de slag van de
e
speler de voormuur raakt.
Het ge
ebied van de voormuur ovver de volle breedte van de baan reiikend van de
e
vloer to
ot en met de laagste horiizontale lijn.
De acttie van de sp
peler-aan-sla
ag waarbij hijj de bal rech
hts van het licchaam slaat,
of in de
d positie is
s om te sla
aan, nadat eerst
e
de bal links achte
er hem was
s
gepassseerd, of omgekeerd, of de
d speler-aa
an-slag daadw
werkelijk dra
aait of niet
Een vie
erkant gebied aan elke zzijde van de baan
b
begrensd door de short
s
lijn, een
n
zijmuur en door 2 andere
a
lijnen
n, van waar de
d serveerde
er serveert.
olgende poging van de sp
peler-aan-sla
ag om te serrveren of een
n bal terug te
e
Een vo
slaan die
d nog in sp
pel is, nadat hij
h al één of meer
m
pogingen gemaakt heeft.
Genoe
eg tijd om de
d bal te ziien en voorr te bereiden op de sla
ag als deze
e
terugko
omt van de voormuur
v
Een go
oede slag, die de tegensttander niet kon halen.
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BIJLAGE 2 – CALLS VAN
V
OFFICIA
ALS
ER
2.1 MARKE
• DOWN
• FAULT
• HAND OUT
O
• NOT UP
P
• OUT

• 10-ALL, A PLAYER
MUST W
WIN BY
2 POINT
TS
• GAME BALL
B
• MATCH
H BALL
• YES LET / LET
• STROKE TO PLAYE
ER
or TEAM
M
• NO LET
T

Om
m aan te geve
en dat de slag van een speler de tin
n raakte of de
d vloer vóórr
het de voormuu
ur bereikte, of de voormuu
ur raakte en dan de tin.
UT: Om aan te geven da
at een service
e niet goed was.
w
FOU
Om
m een verandering van se
erveerder aan
n te geven.
Om
m aan te geve
en dat een slag
s
niet correct was gesslagen, of meer
m
dan één
n
kee
er op de gron
nd stuiterde alvorens te worden gesslagen, of de
e speler-aan-slag
g raakte of de kleding van de speler-a
aan-slag.
UIT
T: Om aan te geven dat een
e slag:
de muur op of boven
n de buitenlijjn raakt, of
een verrlichtingsarmatuur boven de uitlijn raa
akt, of
de bove
enste rand va
an een muurr van de baan
n, raakt of
over een muur en buiten de baa
an komt, of
en verlichtingsarmatuur gaat.
door ee
10 GELIJK, EEN
E
SPELE
ER MOET WINNEN MET TWEE PUNTEN
N
VER
RSCHIL: Om
m bij 10 gelijkk aan te geve
en dat een sp
peler moet winnen
w
met
twe
ee punten ve
erschil om de
e game te winnen. Uitslu
uitend af te roepen
r
bij de
e
eersste keer in een
e game.
GAMEBAL: Om
m aan te gevven dat een speler nog één
é punt nod
dig heeft om
m
het spel te winn
nen.
MA
ATCHBAL: Om aan te geven dat een speler nog één punt nodig heeft om
m
de wedstrijd
w
te winnen.
w
Om
m het besluit van
v de sche
eidsrechter te
e herhalen da
at een rally moet
m
worden
n
ove
ergespeeld.
STR
ROKE VOOR
R SPELER of
o TEAM: Om
m het besluit van de scheidsrechter
te herhalen
h
een
n stroke toe te
e kennen aa
an een spelerr of team.
Om
m het besluit van de sche
eidsrechter te
t herhalen dat
d een verzzoek om een
n
let niet
n wordt ge
egeven.

Voorbeelden van calls
s van de ma
arker in het Nederlands
N
en Engels
1. Match in
ntroductie / Match
M
introdu
uction

Minim
maal vereist

Competitie

N
Nationale
Kampioenschappe
en

Team
mkampioenschappen

Smit serrveert, De Jo
ong ontvangtt
beste va
an vijf gamess
0-0
Victoria tegen Flevoparq
er 1 spelers
Numme
Smit voo
or Victoria se
erveert
De Jong
g voor Flevop
parq ontvang
gt
beste va
an vijf gamess
0-0
andse Kampio
oenschappen 2014
Nederla
Halve Finale Heren B
Smit serrveert
De Jong
g ontvangt
beste va
an vijf gamess
0-0
Nederla
andse Team Kampioenscchappen
2014, Poule wedstrijjden
Meersqu
uash tegen de
d Diepput
nummerr 1 spelers
Ravelli serveert,
s
Anjjema ontvang
gt
beste va
an vijf gamess
0-0

Sm
mith serves, Jones receivves
be
est of five ga
ames
love-all
Chapel A verssus Birmingham
yers
Number 1 play
Ch
hris Ryder fo
or Birmingham
m serves
Da
aryl Selby for Chapel A re
eceives
be
est of five ga
ames
love-all
Brritish Open 2014
2
Final Ladies
La
aura Massaro serves
Alllison Waters
s receives
be
est of five ga
ames
love-all
uropean Tea
am Champion
nships 2014
Eu
Po
ool event
Th
he Netherlan
nds versus England
1sst string playyers
An
njema serves
s, Matthew receives
r
be
est of five ga
ames
love-all
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2. Volgorde
e van de calls:
i) Alless wat de scorre beïnvloedtt (bijv. stroke
e voor De Jong).
ii) De score beginne
end met de score
s
van de
e serveerder (bijv. 10-5).
iii) Reaccties op de score (bijv. ga
amebal).
e voor de Jon
ng, hand out,, 10-5 gameb
bal
Stroke
Yes let, 10-12 gam
mebal

Stroke
e to Jones, hand
h
out, 10--5, game ball
Yes le
et, 10-12, game ball

oepen van de
e score:
3. Het afro
p, hand out, 4-3
4
Not up
Yes let, 3-4
Stroke
e voor De Jon
ng, 10-8, gam
mebal
Fout, h
hand out, 8-3
3
Not up
p, 10 gelijk, een
e speler moet winnen met
m
2 puntten verschil
13-12, matchbal

Not up
p, hand out, 4-3
Yes le
et, 3-4
Stroke
e to Jones, 10-8,
1
game ball
b
Fault, hand out, 8--3
Not up
p, 10-all, a player
p
must win
w by 2 points
13-12
2, match ball

4. Einde va
an een game
e:
game voor De
D Jong, Smit leidt met 1
11-3, g
game tegen 0
11-6, g
game voor Smit,
S
De Jong
g leidt met 2
gamess tegen 1
11-9, g
game voor Smit,
S
stand is 2-2
11-8, m
match voor De
D Jong, 3 ga
ames tegen 2,
11-3, 1
11-7, 6-11, 9-11,
9
11-8

11-3, game to Sm
mith, Smith lea
ads 1 game to
love
11-6, game to Sm
mith, Jones le
eads 2 gamess to 1
11-9, game to Sm
mith, it is two games
g
all
11-8, match to Jon
nes, 3 games to 2,
9
11-8
3-11, 11-7, 6-11, 9-11,

5. Start van opeenvolgende gamess:
eidt met 1 ga
ame tegen 0, 0-0
Smit le
De Jon
ng leidt met 2 games tegen 1, Smit
servee
ert, 0-0
Stand is 2-2, Smit serveert, 0-0
0

Smith
h leads 1 gam
me to 0, love--all
Joness leads 2 gam
mes to 1, Sm
mith to serve, loveall
2 gam
mes all, Smith
h to serve, lo
ove-all

2.2 SCHEID
DSRECHTER
VIJFTIEN S
SECONDEN
HALF-TIME
E
LET / SPEE
EL EEN LET
T

NO LET
TO (speler of team)
STROKE T
TIJD
YES LET
CONDUCT
T WAARSCH
HUWING

CONDUCT
T STROKE

CONDUCT
T GAME

CONDUCT
T MATCH

eren dat er 15
1 seconden
n van een toegestane
t
o
onderbreking
g
Om te advise
ovverblijven.
Om te adviserren dat er twe
eeënhalve minuut
m
van de
e inspeeltijd is verlopen.
Om te advis
seren dat een
e
rally op
pnieuw gespeeld moett worden in
n
mstandighed
den waarin de bewoo
ording "Yes let," niet geschikt is
s
om
(b
bijvoorbeeld als
a geen van
n beide spele
ers om een le
et heeft gevra
aagd).
Om een let te weigeren.
s
is gegeven.
Om te adviserren dat een stroke
o
g is verstreke
en.
Om aan te gevven dat een toegestane onderbreking
Om een let te geven.
Om te advisseren dat e
een conduc
ct waarschuw
wing wordt afgegeven,
w
g Smit voorr het vertrag
gen van hett
bijjvoorbeeld: "Conduct waarschuwing
sp
pel”.
Om te advise
eren dat een
n conduct stroke wordt toegekend,
t
bijvoorbeeld.
Conduct Smitt, stroke voo
or (andere sp
peler of team
m) voor het ve
n
"C
ertragen van
he
et spel”.
Om te advise
eren dat een
n conduct ga
ame wordt toegekend,
t
bijvoorbeeld:
"C
Conduct De
e Jong, ga
ame voor (andere
(
spe
eler of tea
am) wegenss
m
mishandelen
v de tegen
van
nstander”.
Om te advise
eren dat een
n conduct Match wordt toegekend,
t
bijvoorbeeld:
"C
Conduct de
e Jong, match
m
voor (andere speler
s
of team) voorr
m
meningsversc
chil met de sccheidsrechte
er".
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BIJLAGE 3 - ALTERNA
ATIEVE sco
oresystemen
n
ntelling tot 15
1
1. Point-a-rrally punten
Regel 2 (Pu
untentelling) wordt vervangen door (zzie cursief):
2.1 De w
winnaar van een
e rally scoort 1 punt en
n serveert om
m de volgend
de rally begin
nnen.
2.2 Elk sspel wordt ge
espeeld tot 1
15 punten, met
m dien vers
rstande dat als
a de score 14-gelijk wo
ordt, het spel
doorg
rgaat totdat een
e speler met twee puntten leidt.
2.3 Een wedstrijd is normaal
n
gesproken de be
este van vijf games, maa
ar kan de besste van drie zijn.
z
2. Hand-in//hand-out puntentelling
g
Regel 2 (Pu
untentelling) wordt vervangen door (zzie cursief):
2.1 De sserveerder krrijgt een pun
nt bij het winn
nen van een
n rally. De on
ntvanger worrdt de servee
erder zonderr
een vverandering van de punte
entelling bij het
h winnen van
v een rally..
2.2 Elke game word
dt tot 9 punten gespeelld, met dien verstande dat als de score 8-gelijijk wordt, de
e
anger voor de
d volgende service kiestt, om door te
e gaan met die
d game of tot
t 9 (bekend
d als "Set 1"))
ontva
of to
ot 10 (bekend als "Set 2").
2 De ontva
anger moet deze keuze duidelijk aa
angeven aan
n de marker,
r,
sche
eidsrechter en
n de tegensttander.
2.3 Een wedstrijd is normaal
n
gesproken de be
este van vijf games, maa
ar kan de besste van drie zijn.
z
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BIJLAGE 4 - HET DRIE
E-SCHEIDSR
RECHTER-S
SYSTEEM
1.

Het drie-scheidsrechter-systee
em maakt geb
bruik van een centrale sccheidsrechte
er (CR: cente
er referee) en
n
twee zzijscheidsrecchters (SRs: side referees), die als éé
én team moe
eten samenw
werken. Allen moeten de
e
hoogstt beschikbaa
ar erkende sccheidsrechte
ers zijn. Als de
d drie officia
als niet van een vergelijkkbaar niveau
u
zijn, da
an moet de scheidsrecht
s
er van het ho
oogste nivea
au normaal gesproken
g
op
ptreden als de CR.
2. De CR
R, die ook de
e marker is, controleert
c
de
e wedstrijd en
e moet met de SRs voorr de wedstrijd
d overleggen
n
en indien nodig (en mogelijk) tussen
t
de ga
ames in om de conseque
ente regeltoe
epassing en interpretatie
e
proberren te verzekkeren. Eén van
v de SRs houdt als ba
ack-up de pu
untentelling bij.
b Bij een ve
erschil, is de
e
punten
ntelling van de
d CR definittief.
3. De twe
ee SRs moe
eten achter de achtermuur zitten aa
an iedere ka
ant in lijn met de binnen
nlijn van hett
servee
ervak, één rij voor de CR. ;
4. De SR
Rs maken aan het einde van
v – en niett tijdens - rally's beslissin
ngen alleen voor
v
de volge
ende zaken:
4.1 alls een spelerr een let vraa
agt, of een appeal maaktt tegen een call
c of ontbre
eken van een
n call door de
e
C
CR, zoals dow
wn, not up, uit, of fout;
4.2 alls het zicht van
v een sche
eidsrechter wordt
w
belemm
merd, is de be
eslissing van
n die scheidssrechter "Yes
s
le
et";
4.3 alls de CR nie
et zeker is van de reden
n voor een appeal,
a
moet de CR de speler
s
om ve
erduidelijking
g
vrragen;
4.4 alls een SR onzeker is wa
aarvoor een appeal word
dt gemaakt, moet de SR
R de CR om opheldering
g
vrragen.
5. Alleen de CR besliist over alle andere
a
zaken, zoals onderbreking, gedrag, verwo
onding, afleid
ding, kapotte
e
evallen voorrwerp en ba
aanconditie, op geen va
an deze bes
slissingen mag
m
een app
peal worden
n
bal, ge
gevraa
agd.
6. Over e
elke appeal moet
m
worden
n beslist doorr alle drie de
e scheidsrech
hters, gelijktijjdig en onafh
hankelijk van
n
elkaar.
meerderheid
dsbeslissing van de drie
d
scheidssrechters is definitief, tenzij met een video
o
7. Een m
scheid
dsrechter syssteem wordt gewerkt.
8. De besslissing van de drie sche
eidsrechters moet door de
d CR worde
en afgeroepe
en zonder de individuele
e
beslisssingen te ontthullen.
9. In het geval van drie verschille
ende beslissingen (Yes let, No let, Stroke),
S
zal de
d uiteindelijkke beslissing
g
"Yes le
et” zijn.
10. Spelerrs mogen alle
een met de CR
C praten. De
D dialoog moet tot een minimum
m
worrden beperktt.
11. De sch
heidsrechterss kunnen hun beslissinge
en geven me
et behulp van
n (in volgorde
e van voorke
eur):
1. Elektronische consoles, off
2. Scheidsrechte
er “Decision Cards”, of
3. Handsignalen
n.
en worden ge
ebruikt:
12. Als de handsignale
es let
= Duim
m en wijsvinger in de vorrm van een "L".
"
Ye
Stroke
= Vuisst.
o let
= Han
nd vlak, palm
m naar bened
den.
No
Ba
al was Down / Not up / Out / Fout
= Duim
m omlaag.
Ba
al was Goed
= Duim
m omhoog.
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BIJLAGE 5 - VIDEO RE
EVIEW (HER
RZIENING)
Kan worden
n gebruikt wa
anneer deze
e techniek be
eschikbaar is.
RE
REGELS / PROCEDUR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

b
h
hinder
en alle
een voor een
n Let, Stroke
e
Een speler mag een herziening van een beslissing betreffende
of No
o let vragen,, maar kan geen
g
appeal maken tege
en een call van
v de marke
er. Elke speller heeft één
n
revie
ew per game, als de originele beslissing wordt ove
erruled, beho
oudt de spele
er de review.
De sspeler moet duidelijk en
n onmiddellijk de centrale scheidsre
echter (CR) voor een "V
Video review
w
pleasse" vragen.
De C
CR zegt vervvolgens: "Vid
deo review, please,
p
(naam
m van de sp
peler), op de Yes let / No
o let / Stroke
e
beslissing".
De herhalingen worden
w
getoo
ond op de scchermen.
De beslissing
b
van de Video Review
R
Offic
cial, wiens be
eslissing defiinitief is, zal op de scherrmen worden
n
weerrgegeven.
De C
CR zegt dan: "Yes let / No
N let / Strokke beslissing
g gehandhaa
afd, (naam speler) heeft geen review
w
meerr”, of" Yes lett / No let / Sttroke beslissing overruled
d, (naam spe
eler) heeft no
og één review
w”.
Wanneer de sco
ore 10 gelijkk wordt, zal elke speler maar één verdere
v
revie
ew beschikb
baar hebben.
Onge
ebruikte reviiews mogen niet meege
enomen word
den voorbij de score va
an 10 gelijk of naar een
n
volge
ende game. De CR roep
pt af: "10 ge
elijk, een spe
eler moet win
nnen met tw
wee punten verschil,
v
elke
e
spele
er heeft nog één review"..
Als e
een video review niet be
eschikbaar is
s vanwege te
echnische prroblemen, za
al dit niet alss een review
w
word
den gebruikt.

BIJLAGE 6 - BESCHERMBRIL
aadt aan dat alle squashe
ers bescherm
mende brillen dragen. De
eze dient ve
ervaardigd te zijn volgenss
De WSF ra
een geschikte nationale
e standaard en dient tijde
ens het spel – ook tijden
ns het inspele
en – correct gedragen te
e
worden (ovver de ogen)). Huidige na
ationale norm
men voor ra
acketsport oo
ogbescherming worden gepubliceerd
g
d
door de “Ca
anadïan Stan
ndards Asso
ociation”, de “United State
es ASTM”, “S
Standards Australia
A
/ Ne
euw-Zealand””
en de “Britissh Standards
s Institution”. Het is de ve
erantwoorde
elijkheid van de
d speler om
m ervoor te zorgen dat de
e
kwaliteit van het gedrag
gen product geschikt
g
is vo
oor het doel..
n de bovensta
aande norme
en (of gelijkw
waardig) vold
doet, is verplicht voor alle
e
Een veiligheidsbril, die aan één van
menten goed
dgekeurd doo
or de WSF.
dubbel en jeugd evenem
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BIJLAGE 7 – TECHNIS
SCHE SPEC
CIFICATIES

Bijlage 7.1
JVING EN AF
FMETINGEN
N VAN EEN BAAN VOO
OR ENKELSP
PEL
BESCHRIJ
JVING
BESCHRIJ
Een squash
hbaan is een
n rechthoekig
g gebied dat wordt begre
ensd door vie
er muren: de voormuur, 2 zijmuren en
n
de achterm
muur. Deze he
eeft een vlakkke vloer en een vrije hoo
ogte boven het
h speelveld
d.
GEN
AFMETING
Lengte van de baan tusssen speelvla
akken ......................................................................... 9750 mm
Breedte van de baan tu
ussen speelvvlakken ........................................................................ 6400 mm
Diagonaal ........................................................................................................................ 11665 mm
Hoogte bovven de vloer tot aan de onderrand van
n de voormu
uurlijn ................................... 4570 mm
Hoogte bovven de vloer tot aan de onderrand van
n de achterm
muurlijn ................................ 2130 mm
Hoogte bovven de vloer tot aan de onderrand van
n de serveerrlijn op de vo
oormuur............ 1780 mm
Hoogte bovven de vloer tot bovenran
nd van de tin ................................................................. 480 mm
Afstand tot dichtstbijzijn
nde rand van
n de short lijn
n van de achttermuur ............................... 4260 mm
Inwendige afmetingen
a
v serveervvakken ........................................................................ 1600 mm
van
Breedte van alle lijnen ........................................................................................................... 50 mm
er van de baa
an............................................................ 5640 mm
Minimale vrrije hoogte boven de vloe
NGEN
OPMERKIN
1.
De zijmuurlijnen verbinden
v
de
e voorste mu
uurlijn en de achtermuurliijn.
2.
Het sserveervak iss een vierkan
nt dat wordt gevormd doo
or de short lijjn, een zijmu
uur en twee andere
a
lijnen
n
gema
arkeerd op de
d vloer.
3.
De le
engte, breedtte en diagon
naal van de baan
b
worden
n gemeten op
p een hoogte
e van 1000 mm
m boven de
e
vloerr.
4.
Het w
wordt aanbe
evolen dat de
e voorste mu
uurlijn, zijmu
uurlijnen, ach
htermuurlijn en
e de 50 mm
m bovenkantt
van de
d tin zodaniig zijn gevorm
md dat elke bal, die hen raakt, afbuig
gt.
5.
De tin mag niet meer
m
dan 45 mm uitsteke
en van de voo
orste muur.
wordt aanbevvolen dat de deur naar de baan in he
et midden is van
v de achte
ermuur.
6.
Het w
7.
De a
algemene co
onfiguratie va
an een squashbaan, de afmetingen en de marke
eringen zijn geïllustreerd
d
op he
et diagram bijlage
b
7.2.
BOUW
uit verschilllende materrialen mits deze gescchikte stuiterr
Een squasshbaan kan
n worden opgebouwd
o
eigenschap
ppen voor de
d bal heefft en veilig is om te spelen,
s
maa
ar de WSF publiceert squashbaan
n
specificatie
es die aanbevvolen normen bevatten. Een nationaa
al of regiona
aal bestuurso
orgaan kan eisen
e
dat aan
n
de WSF-no
ormen moet worden
w
volda
aan voor wed
dstrijden.

Reglemen
nt World Sq
quash 2014

B
Bladzijde
18
8

BIJLAGE 7
7.2
NE CONFIGU
URATIE VAN
N DE INTERN
NATIONALE
E BAAN VOO
OOR HET ENKELSPEL
ALGEMEN
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BIJLAGE 8 – SPECIFIC
CATIES VAN
N SQUASHB
BALLEN
ANDAARD DUBBELE
D
G
GELE
STIP (W
WESTRIJD)) BAL
1. EEN STA
De volgend
de specificattie is de sta
andaard voorr een dubbe
ele gele stip (wedstrijd) bal gebruiktt volgens de
e
squashrege
els:
Diam
meter (mm) 40,0
4
± 0.5
Gewicht (gram) 24,0
2
±1.0
Stijfh
heid (N /mm) bij 23 °C + 3.2
3 of – 0.4
Naad
dkracht (N/m
mm) 6.0 minim
mum
Stuite
er Veerkrach
ht - van 254 centimeter
c
biij 23 °C 12% minimum
biij 45 °C 25% - 30%
ANDAARD ENKELE
E
GE
ELE STIP (CLUB) BAL
2. EEN STA
De volgend
de specifica
atie is de standaard
s
vo
oor een enkele gele stip
s
(club) bal
b gebruikt volgens de
e
squashrege
els:
Diam
meter (mm) 40,0
4
± 0.5
Gewicht (gram) 24,0
2
±1,0
Stijfh
heid (N/mm) bij 23 °C + 3.2
3 of - 0,4
Naad
dkracht (N mm)
m 6.0 minim
mum
Stuite
er Veerkrach
ht - van 254 centimeter
c
biij 23 °C 15% minimum
biij 45 °C 30% - 35%
OPMERKIN
NGEN
1.
De vvolledige prrocedure vo
oor het testten van balllen naar de bovengen
noemde spe
ecificaties is
s
verkrrijgbaar bij de
d WSF. De
e WSF zal zorg
z
dragen voor het te
esten van ballen volgen
ns standaard
d
proce
edures als dit wordt aang
gevraagd.
2.
Er zijn geen spe
ecificaties va
astgelegd vo
oor snellere of tragere snelheden van
v
de bal, die gebruiktt
kunn
nen worden door
d
spelerss die meer off minder bekkwaam zijn of
o vanwege de
d baanomsstandigheden
n
die w
warmer of ko
ouder zijn da
an die dege
ene die bepa
aald zijn voo
or de club- en
e wedstrijdsspecificaties.
Waar hogere sn
nelheden van de bal wo
orden gepro
oduceerd, ku
unnen ze va
ariëren van diameter en
n
gewicht van de bovengenoe
emde specificaties. Het is aanbevole
en dat ballen zijn voorzzien van een
n
perm
manente kleu
ur code of markering om hun snelheid of gebruikkscategorie aan
a te geven
n. Het is ook
k
aanb
bevolen dat de ballen voor
v
beginn
ners en verb
beteraars ovver het alge
emeen voldo
oen aan de
e
terug
gveerelasticitteit cijfers hie
eronder.
Beginner:
terugvee
erelasticiteit @ 23 °C niett minder dan
n 17%
terugvee
erelasticiteit @ 45 °C 36%
% tot 38%
terugvee
erelasticiteit @ 23 °C niett minder dan
n 15%
Gevorderde:
terugvee
erelasticiteit @ 45 °C 33%
% tot 36%
Specificatie
es voor ballen die momen
nteel aan die
e vereisten voldoen,
v
kunnen worden verkregen door
d
ze bij de
e
WSF aan te
e vragen.
De snelheid
d van de balllen kan ook als
a volgt worrden aangegeven:
Super traag
g - gele stip (enkel of dubbel)
d
- witte stip of groene stip
Traag
- rode stiip
Medium
- blauwe stip
Snel
en die worde
en gebruikt bij
b Wereldkam
mpioenschap
ppen of bij een
e vergelijkkbaar spelnivveau moeten
n
3.
Balle
voldo
oen aan de
e bovengeno
oemde speccificaties voo
or de standaard dubbele stip (com
mpetitie) bal.
Aanvvullende perrsoonlijke te
esten kunnen door de WSF worde
en uitgevoerd met spelers van de
e
beno
oemde norm
m om te bep
palen de ge
eschiktheid van
v
de geno
omineerde bal
b voor gebruik bij hett
Kampioenschap.
e stip ballen
n met een diameter grroter dan 40
0,0 mm alss hierboven omschreven
n, maar die
e
4.
Gele
daare
entegen vold
doen aan de specificatiess, kunnen wo
orden toegellaten voor ge
ebruik in toernooien doorr
de offficiële organ
niserende insstantie.
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BIJLAGE 9 – AFMETIN
NGEN VAN EEN
E
SQUAS
SHRACKET
GEN
AFMETING
A.
B.
C.
D.
E.

Maximale lengte ............................................................. 686
6 mm
Maximale breedte, lo
oodrecht gem
meten op de steel ......... 215
2 mm
Maximale lengte van
n de snaren ...................................... 390
3 mm
Maximum snaaroppe
ervlak .............................................. 500
5 cm2
Minimale
e breedte va
an een frame
e of structuree
el deel
(gemete
en in het vlakk van de snarren) ................................... 7 mm
F. Maximale diepte van
n een frame of
o structuree
el deel
(gemete
en loodrecht op het vlak van
v de snare
en) ................. 26 mm
G. Minimale
e straal van buitenste kro
omming op elk
e punt
van het frame .................................................................... 50 mm
m kromtestra
aal van elke rand
r
van het frame of
H. Minimum
ander sstructureel de
eel .......................................................... 2mm
Vooraanzicht

Zijjaanzicht

GEWICHT
Maximaal g
gewicht 255 gram
g
BOUW
a) Het rackketblad is ged
definieerd als dat deel va
an het rackett wat het sna
arengebied bevat
b
en omg
geeft.
b) Snaren en snaarein
nden moeten
n binnen hett racketblad inspringen, of in gevallen waar de insteek niett
h is vanwege
e het materia
aal of ontwerrp van het ra
acket, moete
en beschermd
d worden do
oor een veilig
g
praktisch
vastgem
maakte stootrrand.
c) De stootrand moet gemaakt
g
zijn
n van flexibe
el materiaal wat
w niet kan verkreukele
en in scherpe
e randen alss
de contact met
m vloer of muren.
m
gevolg vvan schurend
d) De stoo
otrand moet wit, kleurloo
os of materiiaal zonder pigment zijn
n. Als een fabrikant,
f
uitt cosmetisch
h
oogpuntt, voor een gekleurde bumperstrip koos,
k
dan moet
m
de fabrrikant tot tevvredenheid van
v
de WSF
F
demonstreren dat na
a contact dit geen gekleu
urde resten op
o de muren of vloer van de baan ach
hterlaat.
me van het ra
acket moet van een kleurr en/of materriaal zijn dat niet een vlek
k achterlaat op de muren
n
e) Het fram
of vloer als gevolg va
an contact tijjdens norma
aal spel.
f) Snaren moeten van darm, nylon of een verva
angend mate
eriaal zijn, miits geen metaal wordt ge
ebruikt.
g) Slechts twee lagen van
v snaren mogen
m
worden toegestaan en deze moeten waa
ar ze kruisen afwisselend
d
onden zijn en
n het snaren
npatroon moet algemeen
n gelijkvormig zijn en ee
en enkel vlak
k
gevlochtten of verbo
vormen in het rackettblad.
uders voor snaren
s
of an
ndere voorziieningen die
e aan enig deel
d
van he
et racket zijn
n
h) Kousen,, afstandhou
vastgem
maakt, mogen
n alleen gebrruikt worden om slijtage of
o trilling te beperken
b
of te
t voorkomen en moeten
n
zijn op enig deel van de
voor datt doel redelijk in afmeting
g en plaatsin
ng zijn. Ze mogen
m
niet aangebracht
a
e
snaren in het slagge
ebied (gedefin
nieerd als he
et gebied gevvormd door overlappende
o
e snaren).
d zonder sna
aren zijn binn
nen de racke
et constructie
e, die een bo
ol groter dan
n 50 mm kan
n
i) Er mag geen gebied
en.
doorlate
j) De totale
e racket cons
structie inclu
usief blad mo
oet symmetrissch zijn rond
dom het centtrum van het racket in
een lijn vverticaal getrrokken vanuit het blad na
aar de steel, gezien in vo
ooraanzicht.
k) Alle vera
anderingen aan
a de specifficatie van ee
en racket zijn
n onderhevig
g aan een aa
angekondigde periode
van twee
e jaar voorda
at deze van kracht
k
worde
en.
al oordelen over
o
de vraag
g of een rack
ket of prototyype voldoet aan
a de boven
ngenoemde specificaties
s
De WSF za
,
ofwel voldo
oet of niet vo
oldoet om e
ermee te spe
elen en zal richtlijnen uitvaardigen om
o te assisteren met de
e
interpretatie
e van boveng
genoemde.
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