
A LABDA 
SZÍN fehér vagy sárga 

JÁTÉKBAN LÉVŐ 
LABDÁK SZÁMA 

2, 3, 4 vagy 6 

LYUKAS VAGY 
PUHA 

lyukas = nincs nyomás a labdában vagy a felülete nagyon megsérült 
- cseréld ki egy másik labdára 
- ha a labda pont közben lyukadt ki vagy vált használhatatlanná, akkor a pontot meg 

kell ismételni 

puha = a normálistól eltérő nyomás 
- cseréld ki egy másik labdára 
- nem kell megismételni a pontot 

MIKOR 
PÓTOLJUK 

- amikor a legalkalmasabb 
o nem szükséges megállítani a játékot 
o ha kell várj a következő térfélcseréig 

- a játékot megállíthatod labdák pótlására, ha 
o 1 labda maradt játékban, 2 labda használata esetén 
o 2 labda maradt játékban, 3 vagy 4 labda használata esetén 
o 3 labda maradt játékban, 6 labda használata esetén 

MIVEL PÓTOLJUK 

új labda 
- a bemelegítés alatt vagy mielőtt lejátszották a mérkőzés első pontját 
- a labdacsere után 2 játékon belül, pl: a labdacsere utáni harmadik játék első pontja 

előtt 

hasonló használtságú használt labdával 
- a mérkőzés első pontja után, az első labdacseréig 
- a labdacsere utáni harmadik játék első pontja után, tehát miután a labdákkal már legalább 

kettő játékot lejátszottak 

LABDACSERE 

előre meghatározott páratlan számú játék után 
- 7/9 vagy 9/11 vagy 11/13 vagy … 17/19 

új játszma kezdése előtt 
- függetlenül attól, hogy ki az adogató 

példa: 7/9 = az első 7 játék után kell először labdát cserélni, majd minden 9, játék után a 
mérkőzés végéig. A bemelegítés 2 játéknak számít. 

ELFELEJTETT 
LABDACSERE 

- akkor cserélj labdát, amikor az a játékos/páros lesz az adogató, aki(k)nek eredetileg is új labdával kellett volna adogatni 
o beleértve a játszma eleji labdacserét, pl: új labdák a döntő játszmára 

- utána cserélj labdát az eredetileg meghatározott páratlan számú játék után 
- soha ne cserélj labdát játék közben vagy tie-break/match tie-break előtt vagy közben 

példa: 7/9 első játszma 4/3 elfelejtetek labdát cserélni. A hibát első játszma 5/4-es állásnál javították. A következő labdacserét 9 játékkal az után kell végrehajtani, hogy a labdákat 
ténylegesen lecserélték, tehát 18 játék lejátszása után. 

TÚL KORAI 
LABDACSERE 

játék kezdete előtt realizált hiba 
- a téves csere előtti labdákat kell visszaadni játékra 
- labdacsere az előre meghatározott páratlan számú játék után 

játék közben realizált hiba 
- fejezd be az adott játékot az új labdákkal 

az a játékos/pár kapta az új labdát, 
aki(k)nek eredetileg is új labdákkal 
kellett volna adogatni 
- a labdák játékban maradnak az előre 

meghatározott páratlan számú 
játékra 

nem az a játékos/pár kapta az új labdát, 
aki(k)nek eredetileg is új labdákkal kellett volna 
adogatni 
- újra cserélj labdát, amikor az a játékos/pár 

következik adogatóként, aki(k)nek eredetileg 
is kapni kellett volna az új labdákat. 

TIE-BREAK 
a labdacsere a tie-break előtt esedékes 
- ne cserélj labdát tie-break előtt 
- a labdákat a következő játszma első játéka után kell lecserélni 

- a tie-break 1 játéknak számít 

ÚJ BEMELEGÍTÉS 

a mérkőzés még nem kezdődött el 
- ne azokat a labdákat használd, amiket az előző bemelegítéshez 
- használj új labdákat az új bemelegítéshez 
- játszd a mérkőzést ezekkel a labdákkal 

a mérkőzés már elkezdődött 
- új bemelegítés 

o új labdákkal, ha a labdacsere pont akkor esedékes, amikor a mérkőzés folytatásra kerül 
o új labdákkal, ha visszamenőleg 2 játékon belül volt az utolsó labdacsere 
o hasonló használtságú labdákkal a labdacserét követő harmadik játék megkezdése után 

- mérkőzés folytatása 
o a félbeszakítás előtt használt labdákkal, ha már legalább 1 pontot lejátszottak 
o új labdákkal, ha a folytatáskor labdacsere következik 
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