Pravidla squashe (dvouhry) 2014
23. října 2013 Světová squashová federace (WSF) na své valné hromadě schválila přepracovanou
verzi Pravidel squashe. Tato nová Pravidla vstoupí v platnost 1. ledna 2014.
Pravidla platná od roku 2014 obsahují jen málo změn oproti stávajícím Pravidlům, proto se hráči,
rozhodčí i diváci budou muset seznámit pouze s několika málo úpravami. Nicméně struktura Pravidel
platných od roku 2014 je přepracována (např. Pravidlo 12 – Bránění ve hře je nyní Pravidlem 8),
počet Pravidel byl snížen z 20 na 15. Nová verze Pravidel byla vytvořena se snahou o zjednodušení
textu, aby byla lépe srozumitelná a pochopitelná.
Toto jsou hlavní změny:
1. Součástí Pravidel nejsou „Pokyny k výkladu pravidel“. Díky tomu obsahuje nová verze
Pravidel o 1 500 slov (8 500) méně než Pravidla stávající (10 000).
2. Struktura pravidla o bránění ve hře (Pravidlo 8) byla přepracována s cílem pomoci hráčům,
rozhodčím i ostatním lépe pochopit základní principy bránění ve hře a díky tomu dospět
snadněji ke správnému rozhodnutí.
3. V případě zranění nebo krvácení způsobeného pouze protihráčem, po kterém není hráč
schopen okamžitě pokračovat ve hře, je nově posuzován rozdíl mezi zraněním nebo
krvácením způsobeným úmyslným jednáním nebo činem hráče a zraněním nebo krvácením
způsobeným neúmyslným jednáním nebo činem. Zatímco podle starých Pravidel je trestem
za neúmyslné zranění způsobené protihráči ztráta zápasu, podle nové verze je trest méně
přísný (viz. Pravidla 14.3.3 a 14.4.2/3). Stejný princip se použije i u úmyslného a neúmyslného
vyrušení (Pravidlo 12.2).
Nová verze Pravidel obsahuje i několik menších změn:
i)
ii)
iii)

iv)
v)
vi)

Při podání jsou nyní všechna porušení pravidel ohlášena jako „chyba“ (oproti stávajícím
Pravidlům, která obsahují 5 možných hlášení).
Instrukce týkající se vyrušování ze strany diváků byla zapracována do Pravidla 12 (Vyrušení)
jako Pravidlo 12.4.
U zranění způsobeného s přispěním protihráče byl snížen čas na ošetření z 1 hodiny na 15
minut, s možností získání dalších 15 minut, když o to zraněný hráč požádá (viz. Pravidlo
14.3.2).
Poskytnutí nového míčku v situaci, kdy míček vylétl z kurtu po prvním dopadu na zem, bylo
z pravidel vymazáno.
Po konzultacích s PSA a WSA byly doplněny Dodatek 4 (Systém 3 rozhodčích) a Dodatek 5
(Systém video review).
Technické dodatky a specifikace (nyní 5.1 – 5.3) byly pro lepší srozumitelnost rozděleny a
přečísleny na Dodatek 7 (Kurt), Dodatek 8 (Míček) a Dodatek 9 (Raketa).

Doufáme, že tato verze Pravidel pomůže všem lépe porozumět squashi a umožní další rozvoj našeho
sportu.

Rod Symington,
předseda Komise pro pravidla WSF

