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Turneringsinformationer
Spillere

Det er tilladt at have følgende antal spillere i de forskellige discipliner:
 Single: 2 spillere (altså 1 udskifter)
 Double: 4 spillere (altså 2 udskifter)
 Triple: 6 spillere (altså 3 udskiftere)
Et hold kan dermed bestå af mellem 3 og 12 spillere pr. spilledag. Holdet beslutter selv, hvem der
spiller hvilke discipliner, samt hvor mange discipliner den enkelte spiller deltager i.
Det er kun tilladt for den enkelte spiller at spille på ét hold i løbet af sæsonen. Ønsker en spiller at
skifte klub/hold kræves en skriftlig dispensation (kontakt fodtennis@fodtennis.dk)

Afbud

Er holdet forhindret i at komme på en pågældende spilledag, skal dette meldes til forbundet
(fodtennis@fodtennis.dk) senest 7 dage før spilledagen. Det er op til holdet at aftale nye spilletider
med modstanderne. Fodtennis Danmark vil dog, hvis nødvendigt, være behjælpelige i forhold til
haltider. Lykkes det ikke at finde en ny spilledag taberdømmes det hold, der ikke kan stille op på
den oprindelige spilledag.
Såfremt der meldes afbud mindre end 7 dage før spilledagen taberdømmes holdet dagens
kampe, og opkræves en bøde på 100 kr.
Har holdet ikke mulighed for at stille op i alle kampe/discipliner, taberdømmes holdet de
kampe/discipliner (eks. Er man eks. kun 2 personer på dagen, er det tilladt at spille single og
doublekampene, men holdet taberdømmes altså triplekampene).

Holdkort

Til hver spilledag udfyldes et holdkort. Holdkortet udleveres af Fodtennis Danmarks dommere på
dagen.

Holdsætning

Holdet kan bestå af både mænd og kvinder der er fyldt 16 år (regler for dispensation følger). Det er
tilladt at stille med rene kvinde- eller herrehold, eller med mixhold af både mænd og kvinder. Det
er desuden muligt at få dispensation til maks. 2 spillere der er under 16 år. Dispensationen fås ved
at sende en mail til fodtennis@fodtennis.dk
Det er tilladt for samme klub at stille med flere hold i samme række.
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Afvikling af kampe

Der er afsat en time til hver holdopgør, hvor der afvikles kampe i alle tre discipliner; både én single,
én double og én triple kamp. I hver kamp (både single, double og triple) spilles bedst af tre sæt; de
første to til 11 point og det sidste til 7 point. Bemærk at de første to sæt skal vindes med to
overskydende point, dog spilles maksimalt til 13 point.
Regler
Der spilles efter Fodtennis Danmarks officielle regler. Reglerne kort:
- Bolden må røres maksimalt tre gange inden den skal spilles over nettet (i single maksimalt
to gange)
- Én spiller må ikke røre bolden to gange i træk (single undtaget)
- Bolden må røre gulvet to gange, dog ikke i træk (i single kun én gang)
- I single og double serves der skråt
- Bolden må ikke hoppe direkte fra gulvet over nettet
- Man må ikke røre nettet

Rangering

Holdenes rangering fås ved sammenligning, i nævnte rækkefølge, af antal vundne holdopgør,
vundne discipliner, tabte discipliner, vundne sæt, tabte sæt, vundne point og tabte point.

