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Na osnovi 16. člena statuta Squash zveze Slovenije je Skupščina Squash zveze Slovenije na svoji
izredni seji dne 13.09.2017 sprejela

Pravilnik o organizaciji tekmovanj SQZS

1. člen
(vsebina pravilnika in pomen izrazov)

S tem pravilnikom Squash zveza Slovenije (v nadaljevanju SQZS) ureja organizacijo vseh Državnih
prvenstev (v nadaljevanju DP) in drugih mladinskih in članskih tekmovanj pod okriljem SQZS, ki štejejo
za člansko ali mladinsko Jakostno Lestvico (v nadaljevanju JL). Poleg tega je s tem pravilnikom urejeno
tudi točkovanje za JL in način štetja rezultata na DP in turnirjih za JL.

Kjer ni izrecno drugače določeno, je pomen v Pravilniku uporabljenih izrazov sledeč:
 Tekmovalci - moški in ženske, ki tekmujejo v članski konkurenci,
 Registrirani tekmovalci - tekmovalci in mladinci, ki so člani klubov članov SQZS in imajo v tekoči

sezoni potrjeno tekmovalno licenco pri SQZS,
 Mladinci - moški in ženske, ki tekmujejo v kategorijah mlajših dečkov (U11, U13), starejših

dečkov (U15), kadetov (U17) in mladincev (U19),
 Tekmovanje - vključuje vse turnirje, ki štejejo za člansko ali mladinsko JL ter vsa Državna

prvenstva,
 Članica oz. nečlanica - se nanaša na klub, ki je oz. ni v tekoči sezoni včlanjen v SQZS,
 Organizatorji - klubi oz. organizacije, ki kandidirajo za izvedbo tekmovanj oz. jih organizirajo,

ne glede na to, ali so člani SQZS ali ne.

I. SPLOŠNE DOLOČBE ORGANIZACIJE TEKMOVANJ SQZS

2. člen
(pravica organizacije)

Pravico organizacije tekmovanja za izvedbo DP in turnirjev za JL ima vsaka članica SQZS, ki izpolnjuje za
organizacijo posameznega  tekmovanja predvidene zahteve. Tekmovanje za JL lahko organizira tudi
nečlanica SQZS, če tako odloči Upravni odbor SQZS (v nadaljevanju UO). Sedež organizatorja in lokacija
tekmovanja morata biti v Republiki Sloveniji.

3. člen
(pogoji za izvedbo tekmovanj, pravica udeležbe, konkurenca in mladinske kategorije)

Pogoj za izvedbo članskih DP je udeležba vsaj osmih tekmovalcev in štirih ekip ter dvojic.
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Pogoj za izvedbo tekmovanja v posameznih kategorijah mladinskega DP je udeležba vsaj štirih
tekmovalcev v kategoriji. Izjema je kategorija U11, ki ne šteje v uradni del tekmovanja.

Pogoj za upoštevanje turnirja za JL je udeležba vsaj osmih registriranih igralcev, šestih registriranih
igralk in štirih registriranih mladincev oz. mladink v posamezni kategoriji na tekmovanju.

Pravico udeležbe na turnirjih za JL imajo vsi registrirani in neregistrirani tekmovalci, pri čemer velja, da
neregistrirani tekmovalci:

 ne sodijo v minimalno kvoto igralcev, potrebnih za upoštevanje turnirja za JL,
 ne sodijo v kvoto tekmovalcev, ki določajo točkovanje turnirja določeno v prilogi 1 tega

pravilnika in
 se ne vodijo na JL.

Pravico udeležbe na tekmovanjih za JL imajo tudi tujci, pri čemer se registrirani tekmovalci nacionalne
zveze druge države, ki je včlanjena v Evropsko ali Svetovno Squash Zvezo (v nadaljevanju ESF ali WSF),
ob predložitvi dokazila veljavne tekmovalne licence v tekoči sezoni, štejejo tako v kvoto igralcev,
potrebnih za upoštevanje turnirja za JL, kot kvoto tekmovalcev, ki določajo točkovanje turnirja.

Na vseh DP imajo pravico udeležbe zgolj registrirani tekmovalci na dan prijave.

Državna prvenstva in turnirji za JL se organizirajo za moške in ženske. Ženske lahko nastopajo v moški
konkurenci na vseh turnirjih za JL, razen na DP. Moški ne morejo nastopati v ženski konkurenci v
nobenem primeru.

Spodnja starostna meja  udeležbe na članskih tekmovanjih je dvanajst let. Vsi igralci do dopolnjenega
devetnajstega leta starosti morajo na vseh tekmovanjih, v skladu s pravili ESF, nositi ustrezna zaščitna
očala.

Na vseh turnirjih za JL je predvidena konkurenca državne ravni.

Mladinci nastopajo v sledečih kategorijah: mlajši dečki (U13), starejši dečki (U15), kadeti (U17) in
mladinci (U19). Vse kategorije so omejene z letnikom rojstva in ne z rojstnim datumom.

Kategorija najmlajših (U11) ne šteje v uradna tekmovanja in rangiranje za JL, lahko pa je organizirana
na vsakem mladinskem turnirju, če tako želi organizator. Organizacijo kategorije U11 na mladinskem
državnem prvenstvu vsako leto potrdi UO SQZS glede na predlog Strokovnega sveta SQZS.

4. člen
(kriteriji za organizacijo tekmovanj posameznega organizatorja)

Tekmovanja za člansko JL so razvrščena v štiri range, kriterije za rangiranje določa 21. člen tega
pravilnika.

Tekmovanja za mladinsko JL so razvrščena v dva ranga, kriterije za rangiranje določa 21. člen tega
pravilnika.

Izbira organizatorjev za organizacijo Državnih prvenstev podaja 14. člen tega pravilnika.
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Vsak organizator ima pravico razpisati določeno število turnirjev Super serije, kar je odvisno od števila
igrišč, s katerimi razpolaga. Organizator z enim igriščem sme v sezoni organizirati največ en turnir Super
serije, organizator z več igrišči pa največ tri turnirje Super serije. V kolikor organizator organizira turnir
Super serije na ločenih lokacijah, sme razdalja med lokacijami znašati največ 10 km.

Tekmovanja, ki štejejo za DP in turnirje Super serije, morajo biti organizirana na igriščih, ki ustrezajo
merilom ESF.

Razpisani turnirji Super serije, ki ob izvedbi ne zadostijo pogojem iz tega pravilnika, se ovrednotijo kot
turnirji 4. ranga.

Poleg turnirjev Super serije ima vsak organizator, v skladu z določbami tretjega odstavka 5. člena,
pravico organizirati poljubno število turnirjev za JL 4. ranga.

Vsak organizator ima pravico organizirati tri mladinske turnirje, ki štejejo za mladinsko JL. Organizator
ni dolžan izpeljati tekmovanja v vseh kategorijah, ampak se sam odloči, v katerih kategorijah in spolu
bo izvedel posamezen turnir.

5. člen
(koledar)

Koledar tekmovanj vodi UO SQZS. Le ta do 15.9. tekoče sezone v koledar vnese datume vseh DP RS
(člansko, mladinsko, veteransko in ekipno državno prvenstvo ter državno prvenstvo dvojic) ter
prednostnih članskih in mladinskih mednarodnih tekmovanj.

Organizatorji do 30.9. tekoče sezone sporočijo datume, na katere želijo organizirati turnirje Super
serije. Ti ne smejo sovpadati z datumi tekmovanj iz prvega odstavka tega člena. Na isti dan lahko poteka
zgolj en turnir Super serije.

Od 1.10. tekoče sezone dalje lahko organizatorji prijavijo:
 poljubno število turnirjev za JL 4. ranga. Ti turnirji ne smejo sovpadati z datumi DP in že

prijavljenimi turnirji Super serije. V enem dnevu je lahko organiziranih več takih turnirjev,
 mladinske turnirje za mladinsko JL, ki ne smejo sovpadati z datumi prednostnih mladinskih

mednarodnih tekmovanj in DP,
 turnirje Super serije, za katere še vedno veljajo določila 2. odstavka tega člena, hkrati pa le ta

nimajo več prednosti pred že prijavljenimi turnirji 4. ranga in ne smejo biti organizirani na isti
dan, kot že prijavljeni turnirji 4. ranga.

6. člen
(udeležba na prijavnini)

Organizator turnirja, ki šteje za člansko in mladinsko JL, mora od vsakega udeleženca turnirja plačati
SQZS 2,00 EUR. Ta sredstva SQZS porabi namensko v skladu s sklepom Skupščine.

II. TEKMOVALNI SISTEMI, TOČKOVANJE, ŽREB IN PISNA DOKUMENTACIJA
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7. člen
(tekmovalni sistemi)

Za Državna prvenstva (člansko posamično, člansko ekipno in mladinsko DP) se uporablja klasični enojni
k.o. sistem z razigravanjem za mesta.

Za turnirje Super serije se za 13 ali več nastopajočih vedno uporablja klasični enojni k.o. sistem z
razigravanjem za mesta. V primeru, da je nastopajočih igralcev 12 ali manj, se lahko tekmovanje
organizira kot:

 klasični enojni k.o. sistem,
 z igranjem v skupinah ali
 kot kombinacija obeh zgoraj navedenih sistemov.

Za veteransko DP, državno prvenstvo dvojic, turnirje 4. ranga in mladinske turnirje za mladinsko JL je
tekmovalni sistem v pristojnosti organizatorja posameznega turnirja.

Za PSA turnirje in mladinske turnirje v okviru ESF tekmovalni sistem in ostale podrobnosti organizacije
določajo pravila PSA oz. ESF.

8. člen
(točkovanje)

Na vseh Državnih prvenstvih in turnirjih za JL se uporablja t.i. PAR točkovanje (point-a-rally) kar pomeni,
da posamezna točka vedno prinese spremembo rezultata, ne glede na to, kdo je bil v tej točki server.

Vse tekme Državnih prvenstev se igrajo na tri dobljene nize.

Vse tekme turnirjev Super serije se v glavnem delu žreba, kamor sodi tudi igranje v skupinah, igrajo na
tri dobljene nize. Izjema je razigravanje, vključno s tekmo za 3. mesto, ki se lahko odigrajo na dva
dobljena niza, če tako določi organizator.

Na turnirjih 4. ranga in mladinskih turnirjih se mora vse tekme igrati na vsaj dva dobljena niza.
Organizator določi število odigranih nizov v posamezni fazi tekmovanja.

9. člen
(žreb)

Žreb za posamezen turnir mora biti narejen najmanj do 20. ure na dan pred pričetkom turnirja. Izjema
so:

 Državna prvenstva, pri katerih je potrebno čas in kraj žreba najaviti v razpisu, žreb pa mora biti
javno objavljen najmanj 48 ur pred začetkom turnirja,

 turnirji Super serije, pri katerih je potrebno čas in kraj žreba ter kontaktno osebo najaviti v
razpisu. Žreb mora biti izveden in javno objavljen najmanj 24 ur pred začetkom turnirja.

Žreb za klasični sistem z razigravanjem za mesta se vodi na tabelah za 8, 16, 32 oziroma 64 tekmovalcev.
Število nosilcev za posamezno tabelo je sledeče:

 tabela 8: 4 nosilci,
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 tabela 16: 8 nosilcev,
 tabela 32: 16 nosilcev,
 tabela 64: 32 nosilcev.

Nosilci so razporejeni v tabele po sledečem sistemu:
 1. nosilec v vrhnji predal,
 2. nosilec v spodnji predal,
 skupina nosilcev 3-4 se z žrebom razporedi v spodnji predal zgornje oz. zgornji predal spodnje

polovice tabele,
 skupina nosilcev 5-8 se z žrebom razporedi v prosti spodnji oz. zgornji predal posamezne

četrtine tabele,
 skupina nosilcev 9-16 se z žrebom razporedi v prosti spodnji oz. zgornji predal posamezne

osmine tabele,
 skupina nosilcev 17-32 se z žrebom razporedi v prosti spodnji oz. zgornji predal  posamezne

šestnajstine tabele.

V primeru, da je število tekmovalcev manjše, kot ga dopušča posamezna tabela, se za proste igralce
določijo prvi nosilci.  Prostega nosilca v skupinah nosilcev se določi z žrebom.

Žreb za sistem igranja v skupinah mora prav tako upoštevati v tem členu določene nosilce in skupine
nosilcev. Skupine nosilcev morajo biti razporejene po izžrebanih skupinah tako, da je tabela morebitnih
izločilnih zaključnih tekem lahko v skladu z določbami 5. odstavka tega člena.

10. člen
(razpisi)

Razpis za posamezna tekmovanja mora organizator poslati upravnemu odboru Squash zveze Slovenije
na elektronski naslov uo@squash.si:

 za vsa Državna prvenstva: najmanj 30 dni pred datumom prvenstva,
 za turnirje Super serije : najmanj 14 dni pred datumom turnirja,
 za turnirje 4 ranga in mladinske turnirje: najmanj 7 dni pred datumom turnirja.

Razpis mora vsebovati najmanj sledeče podatke:
 vrsta tekmovanja,
 pravica udeležbe,
 kraj tekmovanja,
 datum in čas pričetka tekmovanja,
 rok in način za prijave,
 nagradni sklad,
 kontaktna oseba.

V kolikor bo na tekmovanju razdeljen denarni nagradni sklad, mora razpis vsebovati še:
 skupna višina denarnega sklada,
 način delitve nagradnega sklada med tekmovalce.
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11. člen
(določanje nosilcev)

Nosilci za žreb članskih in mladinskih turnirjev za JL in Državnih prvenstev se določijo s trenutno
veljavno JL SQZS.

Na ekipnem državnem prvenstvu in državnem prvenstvu dvojic se nosilce določi glede na povprečno
uvrstitev prijavljenih tekmovalcev ekipe na JL, ki se izračuna kot srednja vrednost uvrstitev prijavljenih
tekmovalcev ekipe na trenutno objavljeni JL.

V primeru nastopa mladinca v višji starostni kategoriji za en starostni rang, se upošteva navidezna
uvrstitev na JL SQZS, ki bi jo igralec dosegel s prenosom 60 % točk iz nižje kategorije v višjo.

V primeru nastopa mladinca v višji starostni kategoriji za dva ali tri range, ni prenosa točk iz osnovne
kategorije, kar pomeni, da mladinec ni uvrščen med nosilce.

12. člen
(pisna dokumentacija)

Organizator turnirja za JL mora SQZS v roku treh dni po končanem tekmovanju dostaviti sledečo
dokumentacijo:

 lista udeležencev,
 tabela tekmovanja z rezultati,
 končni vrstni red,
 kratko poročilo s tekmovanja.

Organizator dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena pošlje po navadni ali elektronski pošti na
naslov SQZS. Organizator odgovarja za resničnost v dokumentaciji navedenih podatkov.

III. DRŽAVNA PRVENSTVA RS

13. člen
(organizacija Državnih prvenstev)

Za organizacijo Državnih prvenstev veljajo splošne določbe za organizacijo turnirjev za JL z
upoštevanjem v tem poglavju določenih posebnosti.

14. člen
(izbira organizatorjev Državnih prvenstev)

SQZS po določitvi datumov Državnih prvenstev (člansko, mladinsko, veteransko, ekipno in Državno
prvenstvo dvojic) objavi razpis za organizacijo Državnih prvenstev.
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Organizatorji svoje prijave oddajo v za to predvidenem roku po elektronski pošti na naslov SQZS. Po
preteku roka za prijave SQZS vse organizatorje obvesti o izbiri.

Če SQZS za posamezno Državno prvenstvo ne prejme nobene prijave, se razpis v tem delu ponovi. V
primeru, da tudi po ponovljenem razpisu ni prijav, prevzame organizacijo članskega posamičnega in
mladinskega Državnega prvenstva SQZS.

15. člen
(dolžnosti organizatorjev Državnih prvenstev)

Organizatorji Državnih prvenstev so dolžni zagotoviti sledeče:
 skladnost organizacije z veljavnimi predpisi RS,
 medalje za najboljše tri tekmovalce,
 obveščanje in vabila medijem,
 pisno dokumentacijo, ki jo določa 12. člen tega pravilnika,
 možnost prehrane za udeležence.

16. člen
(pravica udeležbe na Državnih prvenstvih)

Pravico udeležbe na posamičnih Državnih prvenstvih imajo vsi tekmovalci, starejši od 12 let, ki so
državljani in državljanke RS ter so v tekoči sezoni registrirani pri SQZS.

Na Ekipnem državnem prvenstvu lahko nastopajo tudi pri SQZS registrirani tujci. Državno prvenstvo
dvojic ni ekipno tekmovanje.

17. člen
(Ekipno državno prvenstvo)

Ekipno državno prvenstvo (v nadaljevanju EDP) je tekmovanje ekip, sestavljenih iz treh (3) tekmovalcev
in največ ene (1) rezerve. Ekipe lahko prijavijo le članice, vsaka sme prijaviti več ekip. Tekmovalec lahko
nastopa le za ekipo članice, ki ga je v tekoči sezoni registrirala pri SQZS.

Pozicije tekmovalcev znotraj ekipe se določi v skladu s trenutno veljavno JL SQZS. V primeru, da dva ali
več igralcev posamezne ekipe zaseda enako mesto na trenutno veljavni  JL, je postavitev pozicij teh
igralcev v pristojnosti ekipe.

EDP poteka v članski konkurenci, ločeno za moške in ženske ekipe. Posamezen dvoboj med ekipami
poteka po enakovrednih pozicijah tekmovalcev. Ekipe smejo menjati postavo pred vsakim dvobojem,
z upoštevanjem pozicij tekmovalcev znotraj ekipe. Postavo ekipe je potrebno prijaviti eno uro pred
napovedanim pričetkom dvoboja. V nasprotnem primeru se smatra, da bo ekipa igrala v najmočnejši
postavi glede na pozicije znotraj ekipe. Vsi za dvoboj napovedani tekmovalci  obeh ekip morajo biti
prisotni pri igrišču pred pričetkom dvoboja.
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Vse tri tekme posameznega dvoboja med ekipami se odigrajo na enem igrišču po vrstnem redu, ki se
žreba posebej za vsako kolo tekmovanja. Pri tem velja, da prva pozicija nikoli ne sme igrati zadnja.
Možne kombinacije so torej sledeče: 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3 in 3-1-2.

V primeru, da je dvoboj odločen še pred začetkom tretje tekme, se ta tekma ne odigra. Ekipi se kljub
temu lahko dogovorita in tekmo odigrata na dva ali tri dobljene nize, vsaka ekipa sme za to tekmo
zamenjati tekmovalca.

V primeru poškodbe tekmovalca tega v naslednjem kolu zamenja rezervni tekmovalec. Če ekipa nima
rezervnega tekmovalca, igra s preostalima dvema, ki zasedeta prvo in drugo pozicijo znotraj ekipe.

V primeru več poškodovanih tekmovalcev ene ekipe velja pravilo, da ekipa z manj kot dvema
tekmovalcema ne more nadaljevati tekmovanja.

Za situacije, ki jih ta pravilnik ne zajema, se smiselno uporabljajo pravila ESF za ekipna tekmovanja.

IV. JAKOSTNA LESTVICA SQZS

18. člen
(izdelava Jakostne lestvice)

Jakostna članska lestvica se izdela do 5. dne v mesecu in upošteva vse turnirje zadnjih 12 mesecev.
Mesečna JL se vodi ločeno za člane in članice.

Jakostna lestvica za mladince se izdela vsaka dva meseca (januar, marec, maj, julij, september,
november) do 5. delovnega dne v mesecu in upošteva vse turnirje zadnjih 12 mesecev.

19. člen
(uvrstitev na Jakostno lestvico)

Na JL so v tekoči sezoni uvrščeni le registrirani tekmovalci. Tekmovalec na turnirju za JL prejme točke
glede na njegovo uvrstitev na turnirju in glede na rang turnirja.

Ženske niso uvrščene na moški del JL.

20. člen
(izračun točk za Jakostno lestvico)

Za člansko JL se upošteva povprečje vsote 6 (moški) oz. 4 (ženske) najvišjih vrednosti točk tekmovalca
na turnirjih za JL v zadnjih dvanajstih mesecih. V primeru, da tekmovalec v dvanajstih mesecih nima 6
oz. 4 turnirjev, se vsota vrednosti točk deli s številom 6 oz.4.

Izjema so igralci in igralke, uvrščeni do 300. mesta na lestvici PSA. Slednji zasedejo mesta na vrhu JL,
skladno z uvrstitvami na PSA lestvici.
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V primeru, da registrirani tekmovalec v zadnjih dvanajstih mesecih nima rezultata, se mu dodeli
uvrstitev, ki je za eno mesto nižja od zadnjeuvrščenega tekmovalca na JL.

Za mladinsko JL se upošteva povprečje vsote štirih najvišjih vrednosti točk mladinca na turnirjih za
mladinsko JL in prioritetnih turnirjih v okviru ESF tekmovanj v zadnjih dvanajstih mesecih. Prioritetna
tekmovanja ESF s sklepom določi UO SQZS. V primeru, da mladinec v dvanajstih mesecih nima štirih
turnirjev, se vsota vrednosti točk deli s številom štiri.

Točkovanje za JL se vodi na tri decimalke. V primeru izračuna točk se točke zaokroži na tretjo decimalko.

Tekmovalci in mladinci prejmejo število točk glede na uvrstitev na turnirju in rang turnirja po tabeli iz
prilog 1 in 2 tega pravilnika. V kolikor je na turnirju delitev mest, prejmejo tekmovalci povprečje vsote
števila točk za vsa mesta.

V primeru, da imata tekmovalca oz. mladinca enako število (povprečje) točk za JL je višje uvrščeni tisti,
ki ima manj turnirjev.

21. člen
(rangiranje turnirjev in točkovanje)

Članska JL:
 1. rang: Državno prvenstvo ali turnir Super serije z denarnim nagradnim skladom turnirja več

kot 1.000 €.
 2. rang: Turnir Super serije z denarnim nagradnim skladom turnirja med 200 EUR do 1.000 EUR

(150 EUR do 1.000 EUR za dekleta) ali seštevkom mest prvih štirih nosilcev na JL do vključno
26 ali manj (moški), prvih štirih nosilk 18 ali manj (ženske).

 3. rang:Vsi ostali turnirji Super serije.
 4. rang:Vsi ostali turnirji za JL, ki niso uvrščeni v Super serijo, neodvisno od nagradnega sklada

ali uvrstitve tekmovalcev na JL.

Mladinska JL:
 1. rang: Državno prvenstvo in prioritetni turnirji v okviru ESF tekmovanj
 2. rang: Vsi ostali turnirji za JL  v kategorijah U13, U15, U17 in U19.

Točkovanje turnirjev različnih rangov tekmovanja v članski in mladinski konkurenci je podano v Prilogah
1 in 2.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja in razveljavlja sledeče pravilnike:
 Pravilnik o organizaciji turnirja za jakostno lestvico
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 Pravilnik o vodenju jakostne lestvice SQZS
 Pravilnik o načinu štetja rezultata na turnirjih za jakostno lestvico SQZS
 Pravilnik o organizaciji Državnega prvenstva RS
 Pravilnik o organizaciji turnirjev za mladince
 Pravilnik o žrebu
 Tekmovalni pravilnik
 Pravilnik o organizaciji Ekipnega prvenstva RS
 Pravilnik o starostnih skupinah
 Pravilnik o starostnih kategorijah
 Pravilnik o pisni dokumentaciji tekmovanj
 Pravilnik o kategorizaciji tekmovalcev
 Pravilnik o delu delegata

Spremembe pravilnika predlaga UO SQZS s sklepom in potrjuje Skupščina ter trenutno veljavno
različico vsakokrat objavi.

23. člen
(lestvica)

V sedmih dneh od uveljavitve pravilnika se izdela nova JL v ženski in moški konkurenci v skladu z 20.
členom pravilnika.

24. člen
(odgovornost SQZS za izvedbo tekmovanj)

SQZS ne prevzema nobene odgovornosti za tekmovanja, ki jih organizatorji izvedejo v nasprotju s
pravnim redom RS.

25. člen
(reševanje sporov)

V primeru spora pri razlagi določil Pravilnika odloča upravni odbor Squash zveze Slovenije, in sicer
najkasneje v osmih dneh od prijema pritožbe. Odločitev upravnega odbora je lahko korespondenčna
in je dokončna.

Seznam prilog:
 Priloga 1: Točkovanje turnirjev za člansko jakostno lestvico
 Priloga 2: Točkovanje turnirjev za mladinsko jakostno lestvico

Predsednik SQZS
Gregor Kustec

V Ljubljani, dne 13.09.2017


