APPENDIX VI
DOMMERNES ROLLE PÅ BANEN
Turneringsleder (referee) er siste instans i all spørsmål angående spillets regler og
hans/hennes avgjørelse er endelig.
I kamper hvor det er oppnevnt en hoveddommer er denne siste instans i all spørsmål
anngående hendelsesforløp under kampen.
Spillerne har rett til å tilkalle turneringsleder dersom de ikke er enig i hoveddommers
avgjørenlse når det gjelder regelverket.
I kamper hvor det er linjedommere og nettdommer skal disse dømme alle linjer (inkludert
fotfeil) på sin tildelte linje eller nettet. Hoveddommer kan overdømme linjedommer eller
nettdommer dersom han/hun er helt sikker på at en klar feil er begått. Hoveddommer skal
dømme alle linjer (inkludert fotfeil) og nett dersom slike dommere ikke er oppnevnt.
Hvis linjedommer ikke kan avgjøre en ball skal han/hun signalisere dette øyeblikkelig til
hoveddommer som så er ansvarlig for å dømme. Dersom linjedommer ikke kan avgjøre en
ball eller det ikke er noen linjedommer og hoveddommer ikke kan avgjøre ballen skal
poenget spilles om.
I lagkamper hvor turneringsleder (referee) sitter på banen er han/hun også ansvarlig for
avgjørelser som gjelder hendelsesforløp.
Spillet kan stoppes eller utsettes når som helst hoveddommer avgjør at det er nødvendig
eller riktig.
Turneringsleder (referee) kan også stoppe eller utsette spillet dersom det blir for mørkt,
værforhold eller andre baneforhold tilsier dette. Dersom spillet utsettes på grund av mørke
bør dette gjøres etter fullført sett, eller etter et likt antall spilte game i pågående sett. Etter en
utsettelse skal stillingen i kampen og spillernes plassering på banen være som ved avbrudd,
når kampen fortsetter.
Hoveddommer og turneringsleder skal ta avgjørelser angående fortløpende spill og
rettledning(coaching) i henhold til det oppførselsreglement (Code of Conduct) som gjelder for
turneringen.
Eksempel 1: Hoveddommer gir server en første serv etter at det er overdømt. Mottaker
argumenterer at det skulle være andre serv siden det allerede er servet en feil.
Kan turneringsleder (referee) tilkalles for å ta en avgjørelse?
Svar:
Ja. Hoveddommer tar den første avgjørelse når det gjelder regelverk ( det som
er relevant i den spesielle situasjon), men dersom spilleren appelerer denne
avgjørelse skal turneringsleder ta den endelige avgjørelse.
Eksempel 2: En ball er dømt ut, men en spiller mener at ballen var god. Kan turneringsleder
(referee) bli tilkalt for å ta en avgjørelse?

Svar:

Nei. Hoveddommer tar den endelige avgjørelsen når det gjelder
hendelsesforløp (spørsmål som har med hva som egentlig hendte i dette
spesielle tilfelle).

Eksempel 3: Kan en hoveddommer overdømme etter ferdigspilt poeng dersom han/hun
mener det ble begått en klar feil tidligere i ballvekslingen?
Svar:
Nei. En hoveddommer kan kun overdømme en linjedommer øyeblikkelig når
det er begått en klar feil.
Eksempel 4: En linjedommer dømmer en ball "ut". Spilleren sier at ballen var god. Kan
hoveddommer overdømme i dette tilfelle?
Svar:
Nei. En hoveddommer kan aldrig overdømme på grund av en protest eller
appell fra en spiller.
Eksempel 5: En linjedommer dømmer en ball "ut". Hoveddommer kunne ikke riktig se
ballen, men trodde den var inn. Kan hoveddommer overdømme linjedommer?
Svar:
Nei. Hoveddommer kan kun overdømme når han er sikker på at linjedommer
har gjort en klar feil:
Eksempel 6: Kan linjedommer forandre dømming etter at hoveddommer har annonsert
stillingen?
Svar:
Ja. Dersom en linjedommer skjønner at han har gjort en feil skal denne rettes
øyeblikkelig såfremt det ikke er på grund av en protest eller appell fra spiller.
Eksempel 7: Dersom hoveddommer eller linjedommer dømmer "ut" og deretter endrer
dømmingen til "god", hva er den riktige oppfølging?
Svar:
Hoveddommer må avgjøre om den opprinnelige "ut" dømming var til hinder for
noen av spillerne. Hvis så var tilfelle spilles poenget om. Hvis ikke skal den
spiller som slo ballen vinne poenget.
Eksempel 8: En ball blåser tilbake over nettet og spilleren strekker seg over nettet på korrekt
måte i et forsøk på å spille på den. Mottstander(ne) hindrer spilleren i å slå.
Hva er den korrekte avgjørelse?
Svar:
Hoveddommer må avgjøre om hingring var gjort med vilje eller ikke og enten gi
poenget til den hindrede spiller eller dømme at poenget spilles om.

PROSEDYRER FOR INSPEKSJON AV BALL MERKE
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Inspeksjon av ballmerke foretas kun på grusbane.
En ballmerke inspekson som en spiller (eller doubles par) ber om kan kun foretas
dersom dommeren ikke med sikkerhet kan avgjøre ballen fra dommer krakken. Det
gjøres kun på et avsluttende slag eller dersom en spiller (eller doubles par) stopper
spillet (en retur er tillat men så må spillet stoppes øyeblikkelig)
Nå dommeren har besluttet å foreta en ballmerke inspeksjon, skal hun/han gå ned fra
krakken og selv foreta inspeksjonen.Dersom dommeren ikke vet hvor merket er kan
dommeren be linjekommer om hjelp til å finne merket, men så skal dommeren selv
lese merket.
Den første avgjørelse av ballen skal bli stående dersom dommeren og linjedommer
ikke kan finne merket eller det er umulig å lese merket.
.Når en dommer har lest merket og avgjort ballen er denne avgjørelsen endelig og kan
ikke appeleres.
Når det spilles på grus bør ikke dommeren annonsere stillingen for hurting med
mindre hun/han er helt sikker på avgjørelsen. Dersom det kan være tvil skal
dommeren vente ett øyeblikk for å avgjøre om en ballmerke inspeksjon er nødvendig.
i double må spilleren stoppe spillet slik at også partner stopper eller at dommeren
stopper spillet. Dersom det bes om ballmerke inspeksjon må dommeren først avgjøre
om riktig prosedyre er benyttet i henvendelsen.Dersom dette ikke var korrekt eller for
sent, kan dommeren bslutte at motstanderne var hindret med hensikt.
Dersom en spiller visker ut merket før dommeren har avgjort ballen, har spilleren
oppgitt poenget.
En spiller kan ikke uten videre gå over på motstanders side for å se på ballmerke uten
å bli dømt for ustortslig oppførsel

10.
PROSEDYRER FOR ELEKTRONISK BALLMERKE INSPEKSJON
Ved alle turneringer hvor ballmerker kan kontrolleres elektronik, skal følgende prosedyrer
følges.
1.

Forespørsel om elektronisk kontroll av ballmerke ved dømming eller overdømming,
skal kun tillates ved ball som avgjør poenget eller dersom spillet stoppes av
spilleren/laget (retur er tillat, men så må spillet stoppes).

2.

Dommern skal bestemme seg for å benytte elektronisk kontroll dersom det er tvil om
en avgjørelse eller overdømming. Dommeren kan nekte elektronisk kontroll dersom
han/hun mener at spilleren er urimelig eller ikke har gjort sin henvendelse på en
korrekt måte.

3.

I double må spilleren be om elektronisk kontroll på en slik måte at spillet stoppes
eller dommeren stopper spillet med en gang. Dommeren må så avgjøre om spillet ble
stoppet på korrekt måte. Hvis dette ikke var tilfelle eller spillet ble stoppet for sent, kan
dommeren avgjøre at motstanderne ble hindret med vilje. I dette tilfell taper double
parret som ba om inspeksjon poenget.
Den opprinnelige avgjørelse eller overdømming står hvis man ved elektronisk kontroll
ikke avgjøre ballen.

4.

5.

Dommerens avgjørelse ved elektronisk kontroll er endelig og kan ikke appelleres.
Hvis det er nødvendig med et manuelt valg for at systemet skal kunne kontrollere et
spesielt ballmerke, skal en dommer godkjent av refereen bestemme hvilket ballmerke
som skal kontrolleres.

6.

Hver spiller (double par) kan be om elekstronisk inspeksjon tre (3) ganger uten å få
medhold i hvert sett pluss en (1) ekstra gang per tie-break. I fordelset starter
spilleren (doubles par) på nye tre (3) muligheter ved a seks og igjen tre(3) nye etter
hvert tolvte (12) games etter det. I kamper med match tie-break regnes matchtiebreaket som som ett sett og hver spiller (doubles par) har tre (3) muligheter til
elektronisk inspeksjon. Spillere (doubles par) har ubegrensete muligheter til
inspeksjon hvor de har rett.

