APPENDIX IX
FORSLAG TIL MEDTODE FOR OPPMERKING AV BANEN
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Note: Alle mål skal taes til utsiden av linjene.
Følgende prosedyre er for den banlige banen med doubles og singles bane i ett. (se note til
slutt for bane for kun ett formål)
Velg først nettets posisjon; en rell linje 12,80 m lang. Merk midten ( X på diagrammet) og
mål derfra i begge rettninger, merk:
4,11 m til siden merkes a og b, her skal nettet krysse singleslinjene
5,03 m til siden hvor singles stolpene skal stå
5,48 m til siden merkes A og B hvor nettet krysser doubleslinjene

6,40 m til siden hvor nett stolpene (N,N) skal stå, dette er enden på den først linjen som var
12,80 m lang.
Sett ned merker i A og B og fest i begge ett målebånd. Det ene skal måle diagonalen på den
halve banen, den andre sidelinjen. Diagonalen skal være 16,18 m og sidelinjen 11,89 m.
Strekk begge målebåndene slik at de møtes i punktet C, som er ett av banens hjørner. Gjør
så det samme med motsatt mål fra punktene A og B for å finne punktet D. Som en sjekk skal
en nu måle grunnlinjen CD som skal være 10,97 m. Samtidig kan grunnlinjens midtpunkt J
merkes og også endepunktene for singlelinjene (c og d) som skal ligge 1,37 m fra C og D
Sentermidtlinjen og servelinjen kan nu merkes med punktene F, H og G som skal ligge
6,40m fra nettet på linjene bc, XJ og ad.
Samme metode anvendes på den andre siden av banen.
Hvis det kun skal merkes for single, behøves ingen av linjene utefor merkene a, b, c og d
men banen kan merkes som vist ovenfor. I dette tilfelle finnes banens hjørner ved å bruke
punktene a og b istedet for A og B. Lengen for diagonalen skal da være 14,46 m.
Netstolpene skal stå ved n og n og et singles net som er 10 m skal anvendes.
Når en kombinert singles og doubles bane brukes skal nettet i single holdes oppe av to
singles stolper som er 1,07 m høye. Disse skal ikke være mere enn 7,5 cm i firkant eller ha
en diameter på ikke mere enn 7,5 cm. Singles stolpene skal plasseres 0,914 m utenfor
singles linjene på begge sider av banen.
For a hjelpe til plassering av singles stolpene er det ønskelig å markere punktene n on med
en hvit prikk når banen blir merket opp.
Når den myndighet som sanktionerer en turnering godkjenner såkalte "Blended Lines" på
banen, skal følgende retningslinjer følges:
Farge:
• Det skal være samme "farge familie"som banens farge.
• Lysere enn banens farge,
• Begrensning av forskjell i farge til +22 poeng i L skalaen. (Legg til ˂25%i volum av hvit
maling i forhold til bakgrunds fargen)
Hurtighet.
• Innen 5 CPR av banens hurtighet.
Dimensjoner
• 1.0 -1.5 cm smalere enn standard linje
Markering
• Slutt 8 cm fraa kryssing med hvite linjer.
Note:
Som en retningslinje for internasjonale konkurranser er det anbefalt at avstanden mellom
grunnlinjen og bakveggen (gjerde) skal være 6,40 m og mellom sidelinjen og gjerdet 3,66 m.

Som en retningslinje for rekreasjon og klubb spill er anbefalt avstand bak 5,48 m og på siden
3,05 m.
Som en retningslinje skal anbefalt avstand til taket målt ved nettet fra banens overflate
være 9,14 m.

