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Rådgivning
3.5.1.3 Spelare får ta emot råd när som helst förutom när bollen är i spel under förutsättning
att spelet inte fördröjs (3.4.4.1). Ifall nominerad rådgivare ger otillåtet råd, skall domaren hålla
upp ett gult kort och varna honom eller henne att en ytterligare förseelse av samma slag
kommer att resultera i att han eller hon tvingas lämna spelområdet.
Situationer
Rådgivning mellan avslutad inslagning
och start av match
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Rådgivning under ”en boll” (pågående
spel)
Rådgivning under spelavbrott och
mellan set.
Rådgivning mellan bollar, ingen
inverkan på kontinuitet.
Spelare gör uppenbarligen en omväg
för att gå till coach (för råd) när bollen
ska hämtas
Spelaren rör sig mycket långsamt för att
plocka upp bollen/gå tillbaka till bordet
under tiden coach ger råd
Spelare A går till coach för råd när
spelare X hämtar bollen. Redo för spel
när spelare X kommer tillbaka för spel
Spelare A går till coach för råd när
spelare X hämtar boll utanför hagen.
Går ej direkt tillbaka till bordet när X
kommer tillbaka för spel.
Efter att hämtat boll utanför hagen går
spelare till coach för råd, istället för att
gå direkt till bordet och börja spela
Rådgivning när spelare är redo att
serva (bollen i handflatan).
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Rådgivning innan serve (spelare
studsar bollen på bordet)
Rådgivning under handdukstorkning

12

Spelare tittar mot coach före serve

Är godkänd så länge den inte fördröjer starten
av matchen. Om den fördröjer start av match
skall domaren kalla spelarna till bordet. Om
spelarna vägrar skall domaren tillkalla
överdomaren.
Godkänd Ej godkänd Olämpligt
uppträdande
rådgivning rådgivning
(fördröjning av spel)
Coach
X
X
Spelare

Spelare

X

Spelare

X

Spelare
Coach (Om det
tydligt framgår att
coachen vill störa
motståndaren)

X
X
X
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Spelare vänder sig något mot coach för
råd mellan bollarna
Spelare går till coach för råd mellan
bollarna

X
Spelare

