
TMG Reglement 2022 – 2023 
 

ALGEMEEN 

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de WSF en SBN; 
• De wedstrijden worden gespeeld met een Dunlop Pro Bal; 
• De wedstrijden van de mini’s worden gespeeld met een Dunlop Bal Rode stip; 
• Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het 'best of five' systeem, point a rally; 
• Het dragen van een squashbril tijdens het evenement is verplicht; 
• De deelnemers kunnen zich slechts voor 1 categorie inschrijven 
• Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per persoon;  
• Betaling van het inschrijfgeld dient men te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd; Het is 
dus mogelijk om te betalen op de dag van het toernooi 
• Deelname staat open voor elke jeugdspeler in Nederland die in bezit is van een SBN 
Basislidmaatschap <18 of een SBN wedstrijdlidmaatschap 
• Spelers en speelsters zijn verplicht te assisteren bij het marken en scheidsrechteren van 
wedstrijden. De verliezer en de winnaar zijn verplicht een wedstrijd in een 
volgende ronde te scheidsrechteren. 
• De inschrijving sluit op de dinsdagavond 23.59 uur voor aanvang van het toernooi; 
• Indien er onvoldoende deelnemers in een categorie zijn, behoudt de toernooileiding zich het recht 
om categorieën samen te voegen; 
• Spelers en speelsters dienen zich maximaal 15 voor de geplande aanvangstijd van de wedstrijd te 
melden bij de toernooileiding. 
• Iedere deelnemer ontvangt uiterlijk 3 dagen voor toernooi aanvang middels een mail de speeltijd 
van zijn of haar eerste wedstrijd. 
• De beslissing van de toernooileiding is in alle gevallen beslissend; 
 
AFMELDEN/ NIET AANWEZIG 
•Als je ondanks je aanmelding toch verhinderd bent om deel te nemen aan het toernooi, meld je dan 
voor donderdag 10:00 via de mail: events@squashbond.nl.  
• Bij afmeldingen van de nummer 1 of 2 geplaatst, of 2 spelers uit de top 8 geplaatsten, later dan 48 
uur maar nog voor 24 uur vóór de start van de hoofdronde wordt de plaatsing opnieuw gedaan. 
• Bij afmeldingen van lagere geplaatste spelers dan de top 8 of 1 speler uit de top 8, later dan 48 uur 
maar nog voor 24 uur vóór de start van de hoofdronde wordt niets aan de plaatsing gedaan. 
• Indien het squashcentrum tussen 2 wedstrijden op dezelfde dag wordt verlaten, dient men dit te 
melden bij de wedstrijdleiding met het oog op mogelijke veranderingen in het schema  
• Mocht iemand onverhoopt toch weggaan zonder dit te melden bij de wedstrijdleiding, en dit 
vertrek heeft geleid tot problemen in het schema, kan besloten worden de wedstrijd niet meer te 
spelen en verliest degene die niet aanwezig is. 
• Als de speler 15 minuten na aanvang de geplande wedstrijdtijd niet aanwezig is kan de 
wedstrijdleiding deze wedstrijd als walk-over toekennen; 
• Walk-overs worden door de toernooiorganisatie doorgegeven aan het bondsbureau. Hierbij is de 
volgende regel van toepassing: 
Wanneer een speler zich afmeldt met een geldende reden, wanneer het toernooi is gestart, dan zal 
de eerst volgende wedstrijd als een verliespartij worden gezien en de overige wedstrijden worden als 
niet gespeeld gezien. Dit houdt in dat de bijbehorende punten van een verliespartij worden 
toegerekend, maar de overige verliespunten niet. De speler die een walk-over heeft gegeven verliest 
additioneel 100 punten in zijn of haar ranking indien, niet binnen één week na afloop van het 
toernooi een schriftelijke medische verklaring bij het bondsbureau wordt ingeleverd.  
• Het toernooi zal geheel uitgespeeld worden. 



• De beslissing van de toernooileiding is in alle gevallen bindend. 
• Een TMG toernooidag duurt van 10:00 tot 17:00. Bij heel veel aanmeldingen kan hier van 
afgeweken worden en zal het toernooi starten om 09:00. 
 
CATEGORIEËN 
• Op de TMG toernooien wordt er in de volgende categorieën gespeeld. Richtlijnen wanner je welke 
categorie bent: 
 
Mini’s: 
• Ik weet wat alle lijnen op de squashbaan betekenen 
• Ik weet wanneer ik moet stoppen (denkend aan veiligheid) 
 
Rookie’s: 
• Ik de regels weet van de mini’s 
•Ik weet waar ik moet serveren als ik een punt heb gescoord 
• 5 van de 8 basisslagen van squash zijn 
• Ik weet wat een let is 
• Ik weet wanneer ik een wedstrijd win of verlies (best of 5 en met 10-10 twee punten verschil) 
 
Beginners: 
• Ik de regels weet van de Mini’s en Rookie’s 
• 7 van de 8 basisslagen van squash zijn 
• Weten hoe je een wedstrijd moet scheidsrechteren 
• Verschil tussen een let en een stroke kan vertellen 
• Ik weet hoe ik de telling juist moet noteren op een formulier 
• Ik herken een let in een wedstrijd van een ander 
 
Gevorderden: 
• Ik de regels weet van de Mini’s, Rookie’s en beginners 
• Ik een wedstrijd kan scheidsen van mijn niveau 
 
Elite: 
• Ik de regels weet van de Mini’s Rookie’s, Beginners en Gevorderden 
• Ik een andere wedstrijd van mijn niveau kan scheidsen en ik kan andere uitleggen hoe je moet 
scheidsen 
 
• Wanneer je een categorie twee keer in het seizoen wint, dan ben je verplicht om een categorie 
hoger te gaan spelen. 
• Op sommige TMG toernooien wordt er de ouders en trainers ook de mogelijkheid geboden om 
mee te kunnen spelen in een ALL Stars categorie. 
• In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding 
 


