APPENDIX VII
TURNERINGER FOR KLASSE 10 OG UNDER
Banen;
I tilleg til banen som beskrevet i Regel 1 (full størrelse), kan følgende banestørrelse anvendes for
turneringer for klassen under 10:
•

•

En bane størrelse (rød bane) til bruk for turneringer for klassen 10 og under skal være et
rektangel som er mellom 10,97 m og 12,80 m lang og mellom 4,88 m og 6,10 m bred.
Nettet skal være mellom 0,8 m og 0,838 m høyt på midten.
En bane størrelse (oransje bane) skal være et rektangel mellom 17,98 m og 18,29 m lang
og mellom 6,40 m og 8,23 m bred. Nettet skal være mellom 0,8 m og 0,914 m høyt på
midten.

Ballen:
Kun baller av type som er spsifisert i Appendix 1, kan anvendes i turneringer for spillere under 10:
•
•
•

Trinn 3 (rød) ball er anbefalt for bruk på rød bane og er for spillere opp til alder åtte (8) år
som bruker en racket som er opp til 58,4 cm lang
Trinn 2 (oransje) ball som er anbefalt for spill på oransj bane for spillere mellom åtte (8)
og ti (10) år og bruker en racket som er mellom 58,4 cm og 63,5 cm lang.
Trinn 1 (grønn) ball som er anbefalt for spill på bane med full størrelse for videregående
spillere mellom ni (9) og ti (10) år og bruker en racket som er mellom 63,5 cm og 66,0 cm
lang.

Note: Andre baller som er beskrevet i appendix 1 kan ikke anvendes i 10 og under turneringer.
Spesifikasjoner for baller for trinn 1, 2 og 3:

Masse (vekt)
Størrelse
Tilbakeføring
Formendring
ved treff

Trinn 3 (rød)
Skumplast

Trinn 3 (rød)
Standard

25.0 – 43.0 g
8.00 – 9.00 cm
85 – 105 cm

36.0 – 49.0 g
7.00 – 8.00 cm
90 – 105 cm

-----

-----

Trinn 2
(oransje)
Standard
36.0 – 46.9 g
6.00 – 6.86 cm
105 – 120 cm
1.40 – 1.65 cm

Trinn 1 (grønn)
Standard
47.0 – 51.5 g
6.30 – 6.86 cm
120 – 135 cm
0.80 – 1.05 cm

Alle tester av tilbakeføring, masse, størrelse og formendring skal utføres i henhold til reglene
beskrevet i den gjeldende utgave av ”ITF Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces.
Tellemåter:
I turneringer for 10 og under hvor det brukes trinn 3 (rød), trinn 2 (oransje) eller trinn 1 (grønn)
ball telles det som beskrevet i Tennisspillets Regler ( inkludert som beskrevet i Appendix V). I
tillegg kan brukes metoder for korte kamper som ett match tie-break, best av 3 tie-breaks/match
tie-breaks eller ett kort sett eller et vanlig sett.
Kamper på tid:
I turnneringer for 10 og under spillere kan turnerings kommiteen fastsett en bestemt tid for
kampenes lengde.

