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SANKCE PŘI NEÚČASTI NA TURNAJI - ESF JUNIOR CIRCUIT 

Tato příloha je odvozena z předpisu ESF, který je k dispozici na webu Evropské Fedeace Squashe. 

E. 4.a) Pokud hráč odstoupí z turnaje dva dny a méně před datem zahájení, musí zaslat lékařské potvrzení o 
úrazu/nemoci, aby se zabránilo sankci. Lékařské potvrzení (s překladem do angličtiny), musí jasně uvádět jméno 
hráče, datum narození a povahu onemocnění/zranění, osvědčení musí zahrnovat datum příslušného turnaje a 
musí být zasláno do kanceláře ESF do dvou dnů po posledním dni turnaje (esf@europeansquash.com). Každý 
hráč, který odstoupení následně nepodpoří lékařským potvrzením, obdrží nula bodů za tento turnaj, který se 
bude počítat jako jeden z jeho 4 nejlepších výsledků za období posledních 12 měsíců a budou vzaty v úvahu při 
přidělování bodů k získání průměrného hodnocení. Tato sankce bude použita automaticky, pokud ESF neobdrží 
potvrzení lékaře do dvou dnů po posledním dni turnaje.  

Pokud hráč spáchá tento přestupek dvakrát během 12 měsíců, bude mu zakázána účast na ESF Junior Circuit po 
dobu 12 měsíců.  

E.4.b) Pokud hráč nastoupí do turnaje a nedokončí jej vlastní vinou, dostane nula bodů za umístění v turnaji. Tyto 
nulové body se budou počítat jako jeden ze 4 nejlepších výsledků v období posledních 12 měsíců a budou vzaty 
v úvahu při přidělování bodů k získání průměrného hodnocení. Tento postih bude uplatněn automaticky.  

Pokud hráč spáchá tento přestupek dvakrát během 12 měsíců, bude mu zakázána účast na ESF Junior Circuit po 
dobu 12 měsíců.  

E.4.c) Pokud hráč není schopen hrát všechny plánované zápasy z jiných důvodů než nemoci či zranění, dostane nula 
bodů za umístění v turnaji. Nemoc nebo úraz, musí být ověřena ředitelem turnaje, a pokud je to možné, 
lékařské potvrzení musí být zaslané ESF do dvou dnů po posledním dni turnaje. Budou-li nulové body přiděleny, 
budou se počítat jako jeden z jeho 4 nejlepších výsledků za období posledních 12 měsíců a budou vzaty v úvahu 
při přidělování bodů k získání průměrného hodnocení. Tato sankce bude použita automaticky.  

Pokud hráč spáchá tento přestupek dvakrát během 12 měsíců, bude mu zakázána účast na ESF Junior Circuit po 
dobu 12 měsíců. 

 

Sankce a úhrady – přehled poplatků 

 
Při odstoupení z turnaje, by měly být poplatky propláceny takto: 
 

 Při odstoupení více jak 14 dní před datem zahájení turnaje, vrací se poplatky v plném rozsahu (poníženo o 
bankovní poplatky).  
 

 Při odstoupení 3-14 dní před datem zahájení turnaje, vrací se poplatky ve výši 50% z uhrazené částky 
(poníženo o bankovní poplatky).  

 

 Při odstoupení 2 dny a méně před datem zahájení turnaje, vrací se poplatky dle uvážení organizátora 
turnaje, ale není povinnost vracet nic.  
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