APPENDIX II
RACKETEN
For alle mål I Appendix II gjelder International Standard.
a.

b.

c.

d.

Racketen skal bestå av en ramme og strenger. Rammen har ett hode og ett grep
og kan også ha en hals. Rammen er definert som den delen strengene er festet til.
Grepet er den delen som er festet til hodet og som spilleren holder i ved normal
bruk. Dersom racketen har en hals, føyer den grepet til hodet.
Racketens slagflate, definert som hovedflaten av strengemønsteret som er
avgrenset av de punkter hvor strengen går inn i rammen eller strengenes
berøringspunkt på rammen, - det alternativet som gir minst areale - , skal være
flatt og bestå av et mønster av kryssende strenger festet til rammen, flettet eller
festet i krysnings punktene. Mønsteret skal være generelt ensformet over hele
flaten og fremfor alt ikke med vesentlig ulikt mellomrom mellom strengene mot
midten eller i andre deler av strengeflaten.Racketen skal konstrueres og strenges
slik at dens spilleegenskaper er lik på begge sider av strengeflaten.
Rammen skal ikke være lenger enn 73,7 cm, grepet inkludert. Bredden skal ikke
være mere enn 31,7 cm. Strengeflaten skal ikke være lengere enn 39,4 cm, målt
parallelt med lengdeaksen til grepet, og ikke breder enn 29,2 cm målt
perpendikulær til grepets lengdeakse.
Racketen skal være fri for enhver festet objekt, fremspring eller en enhet som gjør
det mulig å endre i vesentlig formen av racketen, eller dens treghetsmoment om
en hvilken som helst hovedakse, eller for å endre en fysisk egenskap som kan
påvirke ytelsen av racketen under spillingen av et poeng. Ting festet til racketen i
forbindelse med teknologi for analyse av spilleren eller er brukt for å redusere
slitasje eller vibrasjon, eller - bare for rammen - vekt distribusjon, er tillat. Alle
godkjente ting, påfestet eller tekniske ting, må være rimelig i størrelse og
plassering for deres respektive formål. Ingen energi kilde som på noen måte kan
endre eller påvirke racketens spilleegenskaper kan bygges inn i racketen eller
festes til den.

