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Codul de Conduita al Jucatorilor– va fi aplicat strict incepand cu data inregistrarii si afilierii FRS 

la Ministerul de resort pentru toate competitiile organizate pe teritoriul Romaniei. 

Codul de Conduita a fost structurat in vederea asigurarii unei intelegeri corespunzatoare a 

cerintelor furnizate in Regulamentul WSF si pentru a sprijini jucatorii sa atinga un anumit nivel 

de profesionalism si comportament pe teren necesar pentru a avea un mediu sigur, politicos si 

amical, de care sa beneficieze oricine este implicat in jocul de squash in Romania. 

Cadru General 

Aproape oricine este familiarizat cu faptul ca squash-ul este probabil cel mai sanatos sport din 

lume, dar beneficiile sale nu se opresc aici. Squash-ul este un sport social, avand in vedere ca 

ambii jucatori depun efort in acelasi spatiu inchis, avand nevoie de comunicare permanenta, 

fair-play si politete. Este o dovada de maturitate, un joc in care ambii parteneri urmaresc 

mingea, se misca rapid si respecta adversarul, spectatorii si arbitrul. 

Detalii Tehnice 

Ulterior inregistrarii pentru orice competitive, fiecare jucator este sfatuit sa citeasca atent 

regulile si cerintele organizatorului. Regulile pot face referire la: taxe de participare, 

programarea meciurilor, tipul de scor, cazarea sportivilor, penalizari si penalitati, etc. 

Prezenta la Sala 

Federatia Romana de Squash face eforturi sustinute de organizare si programare a meciurilor, 

informand jucatorii pe e-mail sau prin alte mijloace electronice de comunicare. Avand in vedere 

cresterea popularitatii squash-ului, numarul meciurilor din cadrul fiecarei competitii a crescut, 

in timp ce componenta de timp a ramas constanta. Se recomanda fiecarui jucator sa ajunga la 

sala cu cel putin 30 de minute inaintea orei stabilite pentru inceperea meciului. 

Daca un jucator nu este pe teren in timpul anuntat de organizator si nu este gata sa inceapa 

meciul la sfarsitul perioadei oficiala de incalzire, pierde meciul. 

Organizatorii pot, dar nu sunt obligati, sa il contacteze telefonic pe acel jucator pentru a-i aminti 

ora meciului. 

Mai mult, un jucator este obligat sa anunte organizatorii daca si cand hotaraste sa paraseasca 

sala de concurs pentru o perioada mai lunga de timp. 

Incalzire inechitabila 

Fiecare jucator este indreptatit la sanse egale de a se incalzi si de a lovi mingea pe parcursul 

perioadei de incalzire oficiala. Un jucator care se afla in situatia de a retine mingea pentru sine 

o perioada mai lunga de timp, va fi penalizat in concordanta cu Regulile WSF (Avertisment, 
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Stroke, etc.). Se considera incalzire echitabila o repriza de 3 lovituri, a 4-a urmand sa fie o 

lovitura in cros catre adversar. 

Agresiune verbala 

In timpul meciului, fiecare jucator trebuie sa se abtina de la agresarea verbala a adversarului, 

arbitrului, organizatorilor sau a spectatorilor. In timp ce auto motivarea si incurajarea prin 

exclamatii de genul “Hai!” sunt acceptabile, strigatele catre adversar, eventual strangand 

pumnul catre acesta, nu sunt acceptabile, iar conduita va fi penalizata in concordanta cu 

Regulile WSF (Avertisment, Stroke, etc.). 

Un jucator nu trebuie sa comunice cu spectatorii sau organizatorii competitiei. Totodata, un 

apel la decizia arbitrului sau a marcatorului nu trebuie sa includa o solicitare de schimbare a 

unui oficial, sau orice alta agresiune verbala. 

Contactul fizic 

Squash-ul nu este un sport de contact. In timp ce este acceptabila ideea ca un jucator incearca 

sa ajunga la o minge, sau incearca sa demonstreze abilitatea de a ajunge la aceasta intr-o 

situatie stransa de LET/STROKE, aceste eforturi nu trebuie sa includa contact fizic nenecesar. 

Libertatea de miscare a unui jucator se opreste acolo unde incepe libertatea celuilalt, in sensul 

in care impingerea si dezechilibrarea adversarului, lovirea acestuia cu racheta sau mingea, sau 

orice actiune care pune in pericol integritatea corporatala sunt interzise. 

In functie de incalcarea regulamentului, arbitrul va acorda intotdeauna penalizari in baza 

Regulilor WSF. 

Prevederi finale 

Squash-ul este in acelasi timp un sport sanatos si solicitant. In timp ce o conditie fizica este 

esentiala, tehnica si tactica il fac si mai atragator pentru spectatori. In plus, este extrem de 

important sa ii respecti pe toti cei implicati in sport. 

Orice abatere a unei persoane implicate in jocul de squash va fi santionata, penalizata, in 

conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de Disciplina. 


