
Arrangørmanual
Reglement tl FTU's og DGI’s individuelle skumtennistunneningen – Fyn 
SkumTennisToun

§ 1. Banen
U8 og u10 spiller på en single badmintonbane hvor servefeltet går tl den inderste linie på 
langsiden og den næstbagerste baglinie. I u12 og ældre årgange samt i alle doublerækker spilles 
der på en double badmintonbane. Servefeltet går tl inderste streg på langsiden og den 
næstbagerste baglinie.

§ 2. Bolde
Alle rækker anvender ”små” skumbolde med diameter på ca. 9 cm. og en vægt på ca. 34 gr.

§ 3. Ketchene
Der kan spilles med helstøbt plastkketcher eller med almindelig godkendt ketcher.

§ 4. Spilleneglen
Der spilles efer de samme regler som i normal tennis med følgende undtagelserd

 I u8 og U10 må bolden gerne hoppe en gang under udførelse af serven.
 Hvis der spilles med badmintonnetstolper og bolden rammer denne, så er bolden tabt. 
 Hvis der spilles med mobile skumtennisnet, må bolden gerne ramme stolpen.

§ 5. Kampenes afvikling
Kampe i skumtennis afvikles som puljekampe, evt. med afslutende  nale-cupkampe. Der spilles 
på td, og der kan enten tælles fortløbende parter eller fortløbende point (som en lang te-breakk. 

Det er op tl turneringsledelsen, at bestemme kamplængden – om der spilles 10, 12 eller 15 
minuters kampe. Det anbefales at der spilles 12 minuters kampe, med 3 minuters opvarmning = 
15 min pr. kamp. 

Ved pointlighed efer tden er udløbet kan kampen enten ende uafgjort, eller der kan spilles 
afgørende bold. Kampenes afvikling fastlægges af den stedlige turneringsledelse og meddeles 
spillerne inden første kamp.

Der spilles med NO-AD ved stllingen 40-40 og modtageren vælger hvilken side der skal serves i.

§ 6. Hvondan man fnden fnem tl placeningenne i en pulje
A. Der gives 2 point for en vunden kamp, 1 point for uafgjort og 0 for tabt.
B. Den spiller, der har samlet fest point sammen, bliver vinder af puljen.
C. Sluter 2 spillere med samme pointal, er partforskellen afgørende. iiver dete ingen 

afgørelse, så er den indbyrdes kamp afgørende. Hvis spillerne har vundet lige mange 
parter  ndes afgørelsen ved lodtrækning.

D. Har 3 eller fere spillere samme pointal, og har de slået hinanden indbyrdes, så er 
partforskellen afgørende. Hvis den er ens, erklæres den spiller for vinder, der har vundet 
fest parter. Hvis spillerne har vundet lige mange parter  ndes afgørelsen ved 
lodtrækning.



§ 7. Hvonnån skal en spillen melde sig
Spillerne melder sig spilleklar tl turneringsledelsen 15. min. før den i programmet anførte spilletd.

§ 8. Hvis en spillen kommen fon sent
Kommer en spiller for sent tl puljekampe, udelukkes han/hun fra deltagelse i puljeregnskabet, 
men ikke fra resten af kampene i puljen. De betragtes så som træningskampe. Hvis en spiller 
forlader turneringen, inden vedkommendes række er færdigspillet udelukkes vedkommende også 
fra puljeregnskabet.

§ 9. Tællene
Turneringsledelsen kan frit vælge at bruge tællere. Tællerens opgave er - ligesom dommerens – at 
holde styr på pointællingen samt vejlede spillerne i tvivlstlfælde - men i modsætning tl 
dommeren, dømmer tælleren ikke på linierne. Det skal spillerne i så vid udstrækning som muligt 
klare selv.

§ 10. Tællenens funktonn hvis den opstån tvivl om en dom
Hvis der opstår tvivl om en bold er ude eller inde, må tælleren ikke dømme bolden, men denne må
gerne hjælpe spillerne tl at blive enige. Tælleren kan fx fortælle spillerne, hvem det er, der 
dømmer bolden; spørge om denne er sikker i sin dom; foreslå at pointet bliver spillet om.

§ 11. Pligt tl at væne tællen
Alle spillere fra u12 og ældre har pligt tl at virke som tæller efer turneringsledelsens anvisning 
eller som evt. angivet i programmet.

§ 12. Dommene
Hvis turneringsledelsen skønner det nødvendigt, kan denne tl enhver td vælge at indsæte en 
egentlig dommer på enkelte kampe.

§ 13. Dommenens/tællenens afvikling af kampen
Dommeren/tælleren foretager lodtrækning straks ved opvarmningens start. Ved kampens 
afslutning meddeler dommeren/tælleren de to spillere resultatet. Dommer/tæller og spillere går 
sammen tl dommerbordet, hvor spillerne skal acceptere det afeverede resultat.

Hvilke forpligtelser har jeg som arrangerende klub?
Hvis du gerne vil

• have hjælp tl at komme i gang med skumtennis
• har forbedrings forslag eller andet input
• ha’ hjælp med planlægningen af – eller bare kunne tænke dig at afolde et stævne

• så kontakt gerne vor koordinatord
Sønke Christansen på 26 27 57 93 eller skumtennis@futennis.dk

Før turneringsafvikling
Invitatoner sendes tl FTU og DiI senest 2 ugen før stævnet, så de kan lægges ud i god td på hjemmesider 
og facebook! Sidste tlmeldingsfrist er 3 dage før stævnesstart. (dvs onsdag 00d00 når der afoldes stævne 
om søndagen. 

mailto:skumtennis@ftutennis.dk?subject=Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20vedr.%20Fyn%20SkumTennisTour


Under turneringsafvikling
Arrangøren har ret tl at slå rækker sammen.

Alle kampe sætes i gang og afslutes samtdigt af dommerbordet. 

Der spilles kampe a´ 10, 12 eller 15 minuters varighed. Der anbefales 12 minuters kampe med 3 minuters 
opvarmningspause mellem hver runde efer de almene gældende tennis regler, dog med to modi katonerd

1. Igangværende bolde afrydes når tden udløber. Kun hele parter tæller.
2. Ved stllingen 40-40 spilles der partbold også kaldet No Ad (afgørende bold for partetk.

Efer kampen meddeler begge spillere resultatet tl dommerbordet.

Placeringen i rækkerne afgøres efer følgende prioriteringd

1. Antal points (en vunden kamp giver 2 point og en uafgjort kamp giver 1 pointk.
2. Ved pointlighed, indbyrdes kampe.
3. Ved indbyrdes uafgjort kamp, partscore diierence.
4. Ved samme partscore diierence, fest vundne parter.
5. Lodtrækning

Placeringskampe:
Står det lige i en placeringskamp, spilles der en afgørende bold. Servereten følger de almindelige 
serveregler. 

Om der uddeles præmier og/eller medaljer i alle rækker eller kun i de rækker der spilles (sammenslåede 
rækkerk, er op tl arrangøren.

Fonplejning
Sørg meget gerne for, at der er mulighed for at købe mad og drikke i løbet af dagen.

Efer turneringsafvikling
Resultater (første 3 i hver rækkek indberetes tl FTU senest en uge efer stævnet. 
Liste med række, navn og klub sendes tl skumtennis@futennis.dk

Der udformes en opfølgning og reklame i form af et referat, billeder,  lm, for at vise hvordan dagen er gået.
Sendes tl FTU og DiI Fyn, der kan videreformidle dete.

Tuneringsranglisten
Spillerne deltager i den række der passer tl alderen. Dvs. hvis en spiller er 12 år i 2017, men fylder 13 år i 
januar, stller vedkommende op i U12 i 2017 og i U14 i 2018.

Er rækkerne tl en turnering slået sammen af arrangøren, får man tldelt de point man har vundet i den 
aldersklasse man har tlmeldt sig i. Dvs. er der fx kun to spiller i U18 piger og de bliver slået sammen med 
U16 pigerne, er der 15 point tl den bedste U16 og den bedste U18 spiller. 

Der uddeles dobbelt point ved fynsmesterskaberne i skumtennis, dvs. 30 tl 1. pladsen, 20 tl 2. pladsen og 
10 for en 3. plads. Præmieoverrækkelse tl vinderne af tuneringsserien foregår ved fynsmesterskaberne. 
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