REGLEMENT FOR KØRESTOLSTENNIS
- Opdateret d. 5. januar 2010 –
Reglerne for kørestolstennis følger de almindelige tennisregler med følgende
undtagelser.
a. Bolden må hoppe to gange
Det er tilladt kørestolstennisspilleren at lade bolden ramme jorden to gange
inden der slås til den. Spilleren må returnere bolden inden den rammer jorden
en tredje gang. Den anden gang bolden rammer jorden må være såvel
indenfor banen som udenfor.
b. Kørestolen
Kørestolen betragtes som en del af kroppen og alle regler, der gælder for en
spillers krop, skal også gælde for kørestolen.
c. Serven
i.

Serven skal afleveres på følgende måde. Serveren skal umiddelbart
før der serven påbegyndes være i en stationær position. Serveren
skal derefter tillades et skub før bolden rammes.
ii. Serveren må i serven ikke med noget hjul berøre andet område end
det bag baglinien indenfor den tænkte forlængelse af midtermærket
og sidelinien.
iii. Såfremt almindeligt benyttede metoder til at serve er fysisk umulige for
en quadriplegiker, må spillerens makker eller en anden gerne kaste
bolden op for spilleren. Dog skal den samme servemetode anvendes
hver gang.
d. Spiller taber point
En spiller taber et point hvis:
i. Spilleren ikke returnerer bolden inden den har ramt jorden tre gange.
ii. Spilleren med henvisning til regel e) nedenfor benytter en hvilken som
helst del af sine fødder eller nedre ekstremiteter til som bremse eller
som stabilisator mod jorden eller noget hjul, mens bolden er i spil.
iii. Spilleren ikke med mindst den ene balde har kontakt med kørestolens
sæde ved boldkontakt.
e. Dreje kørestolen med foden
i.

Hvis en spiller grundet manglende kapacitet ikke er i stand til at dreje
kørestolen ved hjælp af hjulet, er det tilladt at dreje kørestolen ved at
benytte den ene fod.
ii. Selv om en spiller har lov til at benytte den ene fod til at dreje
kørestolen, jvf. e) i. ovenfor, må ingen del af foden være i kontakt
med jorden:
a. under fremsvinget af ketsjeren inklusiv når ketsjeren rammer
bolden;
b. fra begyndelsen af servebevægelsen til ketsjeren har ramt
bolden.
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iii. En spiller der overtræder denne regel taber pointet.
f. Kørestols/Ikke-handicap tennis
Såfremt en kørestolstennisspiller spiller med eller imod en ikke handicappet
spiller i single eller double, skal reglerne for kørestolstennis gælde for
kørestolstennisspilleren, mens DTF’s spilleregler skal gælde for den ikkehandicappede spiller. I dette tilfælde må bolden ramme jorden to gange inden
der slås til den for kørestolsspilleren, mens bolden må ramme én gang for
den ikke handicappede spiller.
Note: Definitionen på nedre ekstremiteter er: de nedre lemmer inklusive bagdelen,
hoften, låret, benet, anklen og foden.
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