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GAMBARAN UMUM
Roundnet adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari dua pemain tiap tim.
Anggota tim yang berlawan berbaris berhadapan satu sama lain dengan satu set peralatan
bermain di pasang di tengah.
Sebuah poin dimulai saat pemain yang melakukan servis memukul bola ke net menuju ke pemain
lawan. Setelah servis dilakukan, tidak ada sudut atau batasan bagi pemain untuk bergerak. Tujuan
dari permainan ini adalah untuk memukul bola ke net sedemikian rupa sehingga tim lawan tidak
dapat mengembalikan bola.
Setiap tim diperbolehkan melakukan maksimal tiga sentuhan untuk mengembalikan bola ke net.
Setelah bola dipantulkan ke jaring, maka giliran memainkan bola beralih ke tim lawan (begitupun
sebaliknya). Reli berlanjut sampai tim tidak dapat mengembalikan bola secara baik/ legal.
Pemain dapat bergerak sesuai keinginan mereka sepanjang permainan selama mereka tidak secara
fisik menghalangi permainan lawan dalam memainkan bola.
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BAB 1
PERALATAN DAN LAPANGAN
1.1

PERALATAN
1.1.1 Regulasi Peralatan Permainan
Alat Permainan yang digunakan untuk permainan resmi turnamen adalah
SpikeballTM Pro Set dan sebuah bola Spikeball Pro.
1.1.2 Isi dan Dimensi Set
SpikeballTM Pro Set terdiri dari 1 bola, 5 rim (bingkai), 5 kaki, dan jaring. Set yang
digunakan memiliki diameter 90 cm dengan tinggi sekitar 20 cm dari tanah.
1.1.3 Ketegangan Net
Tingkat Ketegangan net harus sama di seluruh bagian (set). Bola yang dijatuhkan
dari ketinggian 1.5-meter dari tanah harus memantul ke atas setinggi 50 cm dari net
(diukur dari bagian bawah bola).
1.1.4 Tekanan Bola
Bola SpikeballTM Pro Set harus digelembungkan/dipompa hingga lingkar bola
mencapai +/- 30 cm atau sekitar 12 inch. Menggunakan alat ukur Pro Set, bola
harus menyentuh sisi alat ukur dan dapat melewatinya dengan sedikit dorongan.

1.2

LAPANGAN PERTANDINGAN
1.2.1 Komponen Lapangan
Lapangan terdiri dari set peralatan (SpikeballTM Pro Set), garis servis, garis no-hit
zone (untuk pertandingan level professional atau sesuai kesepakatan) dan ruang
bermain yang ditentukan sesuai kesepakatan dalam kompetisi resmi. Ukuran
minimal lapangan yang disarankan 7.6 meter x 7.6 meter untuk setiap permainan,
tidak ada batas out.
1.2.2 Garis Servis
Jika memungkinkan, lingkaran garis servis Digambar pada jarak 2.13 meter dari sisi
luar set atau 2.6 meter dari tengah set. Tanda batas harus dipasang di masingmasing empat posisi servis. Untuk menandai lingkaran batas boleh menggunakan
alat bantu apapun yang cocok pada area lapangan turnamen (kapur/selotip/ dsb)
1.2.3 Garis No-Hit Zone (untuk level professional atau sesuai kesepakatan)
Jika memungkinkan, Garis No-Hit Zone Digambar pada jarak 46 cm dari sisi luar set
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atau 91.5 cm dari tengah set. Untuk menandai lingkaran batas boleh menggunakan
alat bantu apapun yang cocok pada area lapangan turnamen (kapur/selotip/ dsb)

BAB 2
PESERTA PERTANDINGAN
2.1

Komposisi Tim
Setiap tim terdiri dari 2 pemain

2.2

Perlengkapan Pemain / Jersey Pemain
2.2.1 Pemain dapat mengenakan sepatu beralas gerigi (yang aman), sepatu kets, atau
bermain tanpa alas kaki dengan risiko ditanggung sendiri. Tidak diperbolehkan
menggunakan gerigi sepatu dengan bagian berbahaya, seperti gerigi logam, paku
track, atau gerigi yang aus atau patah dengan ujung yang tajam.
2.2.2 Pemain dapat memakai kacamata dengan dan resiko ditanggung sendiri.
2.2.3 Pemain dapat mengenakan pakaian atau jersey dengan bahan apapun asalkan tidak
membahayakan keselamatan pemain lain atau memberikan keuntungan yang tidak
adil.
2.2.4 Pelindung siku atau pelindung lutut diperbolehkan dipakai pemain untuk
perlindungan diri asalkan tidak membahayakan pemain lain.
2.2.5 Pemain tidak boleh menggunakan pakaian atau peralatan yang bertujuan
menghalangi atau membantu pergerakan bola atau mengganggu pemain lain secara
tidak adil (contoh: sarung tangan tidak diperbolehkan)
2.2.6 Direktur turnamen mempunyai hak penuh untuk menolak perlengkapan atau
pakaian pemain yang tidak mematuhi pedoman ini

BAB 3
FORMAT PERMAINAN
3.1

Untuk Mencetak Poin
Roundnet dimainkan dengan menggunakan sistem rally point. Poin bisa dididapatkan oleh
tim yang melakukan servis atau yang menerima servis. Sebuah tim mendapatkan poin
ketika:
3.1.1 Tim lawan gagal mengembalikan bola secara sah ke set.
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3.1.2 Tim lawan melakukan pelanggaran yang menyebabkan kehilangan poin.
3.1.3 Tim lawan melakukan dua kali kesalahan servis secara berturut turut
3.2

Pengulangan
Point akan diulang jika:
3.2.1 Tim tidak setuju dengan sebuah pukulan.
3.2.2 Tim tidak setuju atas suatu pelanggaran yang dilakukan.
3.2.3 Adanya penghalangan yang terjadi, detail ada di bagian 6.
3.2.4 Ada gangguan dari luar (pemain, bola, atau objek lain dari luar pertandingan yang
masuk atau menghalangi permainan)
3.2.5 Jika sebuah poin diulang setelah servis yang sah dilakukan, permainan dilanjutkan
dengan skor, posisi pemain, dan urutan servis yang sama dan server akan mulai
pada servis pertama.
Jika sebuah poin diulang karena salah satu tim tidak menyetujui servis, permainan
dilanjutkan dengan skor, posisi pemain, dan urutan servis, dan kesalahan dihitung.

3.3

Reli
Reli adalah urutan tindakan bermain dari saat servis dilakukan hingga bola keluar dari
permainan.
3.3.1 Jika sebuah tim yang melakukan servis memenangkan reli, mereka mendapatkan
satu poin dan tetap melakukan servis.
3.3.2 Jika tim penerima servis memenangkan reli, mereka mencetak satu poin dan harus
melakukan servis berikutnya

3.4

Untuk Memenangkan Satu Permainan (Babak)
Sebuah permainan dimenangkan oleh tim yang pertama kali mencetak jumlah poin yang
ditentukan (biasanya 15 atau 21), di sesuaikan kesepakatan turnamen pada saat
pertemuan teknis sebelum turnamen dimulai.
3.4.1 Permainan harus dimenangkan dengan selisih dua poin jika terjadi poin yang sama
(satu point sebelum permainan habis) kecuali telah ditentukan sebelumnya.
Dalam kasus pertandingan 14-14 atau 20-20, permainan dilanjutkan sampai
keunggulan 2 poin tercapai (17-15 atau 27-25).
3.4.2 Batas akhir poin (hard cap)
Berdasarkan kebijakan direktur pertandingan, batas akhir poin dapat diberikan,
yang berarti jika skor seri/draw angka tertentu, poin berikutnya menang. Misalnya,
dalam game dengan batas akhir poin di 25, jika skornya 24-24 maka permainan
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akan ditentukan oleh poin berikutnya. Batas akhir poin ditetapkan sebelum
permainan dimulai atau saat pertemuan teknis sebelum turnamen dimulai.
3.5

Untuk Memenangkan Pertandingan
Pertandingan dimenangkan ketika salah satu tim memenangkan jumlah babak/permainan
yang ditentukan biasanya dua babak/permainan dalam satu pertandingan. Apabila babak
yang dimenangkan oleh kedua tim sama (draw) maka akan dilanjutkan dengan babak
berikutnya yang akan menentukan pemenang pertandingan.

3.6

Non Teknis
Sebuah tim yang tidak dapat atau menolak untuk bermain ketika dipanggil untuk
melakukan pertandingan dapat dikenakan sanksi kekalahan berdasarkan kebijakan direktur
turnamen.

3.7

Cara Memutuskan Melakukan Servis atau Menerima Servis Di Awal Pertandingan.
3.7.1 Pertandingan 1 Babak
Pemenang lemparan koin atau permainan “gunting, batu, kertas” (dtentukan olah
direktur turnamen) dapat memilih posisi melakukan servis atau menerima servis di
awal permainan atau posisi awal.
3.7.2 Pertandingan 2 Babak
Dalam pertandingan ini, cara penentuannya sama yaitu dengan lemparan koin atau
permainan “gunting, batu, kertas” di babak pertama. Tim yang melakukan servis
dan tim yang mengambil posisi akan bergantian ke team lainnya saat ke babak
kedua.
3.7.3 Pertandingan Tiga Babak (Rubber Set).
Jika pertandingan 1-1 dan berlanjut ke babak ketiga, akan ada lemparan koin atau
permainan “gunting, batu, kertas” lagi dan pemenang diberikan pilihan melakukan
servis / menerima servis atau memilih tempat.

3.8

Posisi Pemain
3.8.1 Keempat pemain bisa menempati empat posisi di sekitar set, dengan jarak 90
derajat terhadap pemain lain. Rekan satu tim harus bersebelahan. Semua pemain
harus memulai pertandingan dengan jarak 2.13 meter dari set atau diluar batas
garis servis.
3.8.2 Posisi yang sudah ditentukan digunakan sepanjang pertandingan. Biasanya posisi
yang digunakan sejajar dan tegak lurus terhadap orientasi lapangan. Posisi akan
ditandai dengan tanda batas jika memungkinkan.
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3.8.3 Di awal permainan, tim yang akan melakukan servis dapat menetapkan posisi
mereka terlebih dahulu. Pemain yang dipasang di sisi kanan adalah pemain yang
akan mulai melakukan servis. Setelah tim yang melakukan servis ditetapkan, tim
yang menerima servis juga memposisikan pemain mereka.
3.8.4 Penerima servis adalah pemain yang memposisikan dirinya di seberang yang
melakukan servis (180 derajat). Setelah server siap melakukan servis, penerima
servis dapat menyesuaikan posisinya dan bebas bergerak ke mana saja tanpa
batasan jarak.
3.8.5 Hanya penerima servis yang ditunjuk yang dapat bergerak bebas menahan servis.
3.8.6 Dua pemain lainnya (yang tidak melakukan servis dan tidak menerima servis) dapat
bergerak dari posisi mereka setelah bola dipukul oleh yang melakukan servis.
3.8.7 Jika tim yang melakukan servis memenangkan poin, maka pemain yang melakukan
servis sebelumnya berganti posisi dengan pasangan mereka dan melakukan servis
ke pemain lain dari tim lawan.
3.8.8 Setelah setiap 5 poin (penjumlahan poin 2 tim), setiap pemain berpindah satu posisi
berlawanan arah jarum jam untuk menyamakan kondisi.
Catatan: berlaku setiap bertemu kelipatan 5 poin.
3.8.9 Jika pemain yang tidak melakukan servis atau yang tidak menerima servis
mengambil langkah/bergerak sebelum bola dipukul oleh pemain yang melakukan
servis, maka timnya akan kehilangan poin.
Dalam kasus lain di mana pemain yang tidak menerima servis dan pemain yang
tidak melakukan servis bergerak sebelum bola dipukul oleh pemain yang melakukan
servis, tim yang bergerak lebih dulu akan kehilangan poin. Jika terjadi secara
bersamaan poin akan diulang.
3.9

Time-Out / Waktu Rehat
3.9.1 Timeout (waktu rehat) 60 detik
Tim diberi satu batas waktu rehat 60 detik per babak. Time-out tidak dapat diminta
antara servis pertama dan servis kedua (dalam 1 pemain) kecuali ada anggota tim
yang cedera. Tim tidak diperbolehkan meninggalkan area lapangan dan harus
menyimpan minuman atau perlengkapan di dekat lapangan sebelum pertandingan.
3.9.2 Time out cedera
Pemain yang cedera diberikan waktu pemulihan maksimal 5 menit satu kali
pertandingan. Lihat 3.13.1 untuk detailnya.
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3.10

Waktu Antar Poin
Poin harus dimainkan berturut-turut tanpa jeda. Setelah reli selesai, bola harus
dikembalikan sesegera mungkin. Setelah bola di kembalikan dan diberikan ke pemain yang
akan melakukan servis, setiap pemain harus kembali ke posisinya masing-masing, dan
memulai permainan. Pemain yang melakukan servis memiliki 5 detik untuk memukul bola
setelah menyebutkan skor dan berhenti sejenak (maks. 2 detik). Jika lebih dari 5 detik
belum melakukan servis maka akan diberi peringatan. Setelah menerima peringatan, setiap
pelanggaran tambahan akan dianggap sebagai kesalahan.

3.11

Waktu Antar Babak
Pemain akan diberikan waktu 3 menit antar babak. Pemain harus tetap berada di dekat
lapangan mereka. Jika pemain tidak siap bermain kembali dalam 3 menit maka akan
menerima peringatan. Jika menit berikutnya (menit ke 4) pemain masih belum siap maka
lawan akan mendapatkan 1-point dan berlaku seterusnya (tiap 1 menit lawan
mendapatkan 1 poin).

3.12

Mengganti dan Menyesuaikan Peralatan
Dalam kasus set atau bola tidak lagi cocok untuk dimainkan (tidak sesuai dengan regulasi),
permainan akan dihentikan sampai penggantinya ditemukan. Saat diganti, permainan
dilanjutkan dengan skor, posisi pemain, dan urutan dan situasi servis yang sama seperti
sebelum pertandingan dihentikan. Jika net berpindah dari posisinya atau berubah dari
keadaan semula (yaitu potongan kaki masuk ke dalam, jaring terlepas dari kait, dll.) Jaring
harus dikembalikan ke posisi dan keadaan semula sebelum permainan dilanjutkan.

3.13

Gangguan non teknis
3.13.1 Cedera
Jika terjadi cedera, permainan akan dihentikan. Setelah pemain mulai menerima
perawatan (jika disediakan), mereka memiliki 5 menit untuk kembali bermain. Jika
pemain tidak dapat kembali bermain setelah 5 menit, maka tim dari pemain
tersebut dinyatakan kalah. Jika pemain kembali bermain dan cedera lagi, mereka
harus kembali bermain dalam satu menit jika tidak maka akan dinyatakan kalah.
Penghentian cedera selanjutnya dengan waktu 15 detik jika melebihi waktu itu
maka dianggap kalah.
3.13.2 Gangguan diluar pertandingan
Jika ada gangguan diluar pertandigan yang menghambat pertandingan untuk
dilakukan (factor cuaca, penonton, atau hal lainnya), pertandingan harus di
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hentikan sementara. Ketika permainan dapat dilanjutkan, permainan berlanjut
dengan skor, posisi pemain, dan urutan dan situasi servis sama seperti sebelumnya.

BAB 4 SERVIS
4.1

Servis Pertama dalam Permainan
Pemenang lemparan koin atau permainan Batu, Kertas, Gunting (ditentukan oleh direktur
turnamen/ observer) dapat memilih melakukan/menerima servis atau posisi awal. Dalam
pertandingan 2 (dua) babak, tim yang memiliki peringkat lebih tinggi dapat memilih
melakukan servis / menerima menerima servis, posisi awal, atau melempar haknya ke
lawan (lihat 3.7).

4.2

Aturan Servis
4.2.1 Tim yang akan melakukan servis awal memilih pemain dari tim mereka yang akan
memulai sebagai server (pemain yang melakukan servis). Server (pemain yang
melakukan servis) akan mulai di sebelah kanan pasangan mereka. Pemain itu terus
melakukan servis sampai tim penerima memenangkan satu poin.
4.2.2 Setelah tim penerima servis memenangkan satu poin, mereka mendapatkan giliran
untuk melakukan servis dan pemain di sisi kiri akan mulai melakukan servis untuk
tim mereka. Sejak saat itu, servis bergantian di antara rekan satu tim setiap
pergantian kepemilikan servis. Urutan ini dilakukan sampai akhir pertandingan.
4.2.2.1 Posisi awal digunakan untuk membantu memastikan semua pemain berada
di posisi yang benar dan skor sudah tepat. Ketika skor tim genap, server
berada di sebelah kanan pasangan mereka. Ketika skor tim ganjil, server
akan berada di sebelah kiri pasangan mereka. Setiap kali sebuah permainan
dimulai, skor tim yang melakukan servis adalah 0, jadi servis dimulai dari
kanan (genap = kanan). Kepemilikan servis beralih setelah tim lawan
mencetak satu poin. Mereka sekarang memiliki poin 1 dan dengan
demikian mulai melakukan servis dari kiri (ganjil = kiri).
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4.2.3 Urutan dalam permainan Baru
Proses yang disebutkan di 4.2.1 dan 4.2.2 terjadi di setiap permainan sehingga
urutan servis tidak perlu sama untuk beberapa permainan.
4.3

Posisi servis
4.3.1 Posisi servis
Jika tim yang melakukan servis memenangkan poin, server (pemain yang melakukan
servis) berganti posisi dengan pasangannya dan melakukan servis ke anggota lain
dari tim lawan.

4.4

Karakter dari servis
4.4.1 Sebelum melakukan servis, yang melakukan servis harus memposisikan dirinya
dengan semua titik yang bersentuhan dengan tanah berada dibelakan garis servis
2.13 meter.
4.4.2 Setelah mengatur posisi servis dan selama aktivitas melakukan servis – termasuk
ayunan tangan, gerakan servis, dan momentum dari Gerakan servis – semua titik
yang bersentuhan dengan tanah harus berada dibelakang garis servis 2.13 meter.
4.4.3 Setidaknya satu kaki harus mempertahankan satu titik kontak dengan tanah sampai
bola dipukul.
4.4.4 Server dapat mengambil satu langkah ke segala arah. Gerakan ini menentukan kaki
tumpuan (pivot). Ketika kaki yang bukan tumpuan (non-pivot) menyentuh tanah,
kaki itu juga harus mempertahankan satu titik kontak dengan tanah.
4.4.5 Bola harus bergerak setidaknya 4 inci (10.16 cm) dari posisi dilepas sebelum
dipukul. Catatan: maksud dari peraturan ini adalah untuk memastikan tim penerima
dapat mengetahui bahwa bola telah dilepaskan dan dapat melihat bahwa bola telah
dipukul secara sah.
4.4.6 Servis harus dipukul. Bola tidak boleh ditangkap atau dilempar.
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4.4.7 Servis bisa dipukul dengan kekuatan berapa pun, servis pendek (drop shoot)
diperbolehkan.
4.4.8 Servis tidak boleh lewat lebih tinggi dari telapak tangan penerima yang lurus ke atas
(Lihat 4.6.8). Tidak ada batasan sudut dimana servis dapat dilakukan.
4.5

Mengeksekusi servis
4.5.1 Server harus memposisikan kakinya di tengah di posisi yang benar (lihat 3.8.2).
Sebelum memulai gerakan servis, server memberitahukan skor ke penerima servis,
skor tim yang melakukan servis disebutkan terlebih dahulu setelah itu baru skor tim
yang menerima servis dan berhenti sejenak (maks. 2 detik) untuk memastikan
penerima siap dan skor disetujui. Penerima dapat berpindah dari posisinya setelah
server siap melakukan servis (waktu server maksimal 5 detik).
4.5.1.1 Jika server tidak memberitahukan skor, memberitahukan skor yang salah,
atau memberitahukan skor saat melakukan servis, tim penerima servis
dapat meminta pengulangan servis sebelum sentuhan kedua mereka.
Catatan: Maksud dari aturan ini yaitu untuk memastikan tim lawan sudah
siap dan untuk menyelesaikan perbedaan skor sebelum permainan dimulai.
DON’T BE A JERK
4.5.2 Jika server melakukan kesalahan servis (lihat 4.6) tim yang melakukan servis
memiliki satu kesempatan lagi untuk melakukan servis.
4.5.2.1 Jika server melakukan kesalahan servis, salah satu pemain di tim penerima
memiliki kesempatan sampai bola dipukul untuk kedua kalinya, perubahan
kesempatan penguasaan bola atau segera setelah bola mati (3 detik) untuk
disebut "kesalahan." Server kemudian melakukan servis kedua. Jika disebut
"kesalahan" kedua terjadi, tim penerima diberikan satu poin.
4.5.2.1.1 Jika terjadi sebuah kesalahan pada servis dan kemudian terjadi
pelanggaran yang dilakukan tim penerima sebelum dilakukan sentuhan
kedua atau perubahan kesempatan penguasaan bola, maka kesalahan yang
akan dilihat dibanding pelanggaran.
4.5.2.2 Tim yang menerima servis dapat memilih untuk tetap bermain karena suatu
kesalahan server yaitu dengan tetap melanjutkan permainan hasil servis dari
server yang melakukan kesalahan. Pengecualian lihat 4.6.9 - 4.6.13.
Permainan terus berlanjut kecuali panggilan/protes dibuat oleh pemain atau
pengamat (observer). Tim penerima servis tidak diharuskan untuk
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mengatakan apapun jika mereka memilih untuk bermain karena kesalahan
server.
4.6

Kesalahan Servis
4.6.1 Bola dipukul sebelum bergerak sejauh 4 inci (10.16cm) dari posisi bola dilepaskan.
4.6.2 Setelah mengatur posisi servis atau saat melakukan servis termasuk ayunan tangan,
gerakan servis, dan momentum dari gerakan servis – pemain yang melakukan servis
melakukan kontak diatas garis atau di dalam garis servis. Hal ini termasuk
melakukan kontak dengan pemain yang berada diatas atau di dalam garis servis.
4.6.2.1 hal ini dinyatakan pelanggaran bahkan bila bola dinyatakan gagal/mati
sebelum pemain yang melakukan servis melakukan kontak di atas garis atau di
dalam garis servis.
4.6.2.2 Pemain yang melakukan servis dapat masuk ke dalam batas garis servis 2.13
meter setelah menyelesaikan gerakan servis.
4.6.3 Bola ditangkap atau dilempar (bukan dipukul) lihat 5.3.2.
4.6.4 Posisi kaki pivot (tumpuan) server bergerak (tidak diam di satu titik) sebelum bola
menyentuh net.
4.6.5 Setelah mengambil satu langkah, server tidak mempertahankan satu titik kontak
dengan kaki yang bukan tumpuan (non-pivot).
4.6.6 Bola mengenai rim atau kaki set secara langsung.
4.6.7 Pocket (pengecualian pada pocket depan, lihat 4.6.7.3)
4.6.7.1 Side Pocket – Setelah menyentuh bagian sisi samping dari net, arah
pergerakan bola berubah ke sisi yang berlawanan.
4.6.7.1.1 Bola menyentuh sepertiga sisi samping kiri net dan bergerak ke
arah kanan atau bola menyentuh sepertiga sisi samping kanan net dan
bergerak ke arah kiri. Hal ini disebut Pocket

4.6.7.1.2 Sisi kiri atau kanan dari net ditentukan relatif terhadap garis tengah
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yang paralel terhadap sudut masuk bola

4.6.7.1.3. Bola yang menyentuh area pocket samping dan tidak bergerak ke
arah yang berlawanan dinyatakan legal

4.6.7.2. Back Pocket/ Pocket Belakang – setelah menyentuh net di area

belakang atau di bagian sisi net, lintasan bola arah vertical menjadi curam.
4.6.7.2.1 Bola menyentuh sepertiga area belakang net dan memantul
dengan sudut yang curam dibandingkan dengan sudut masuk bola
sebelum menyentuh net atau menyentuh bagian samping dan
memantul dengan sudut yang curam dibandingkan dengan sudut
masuk bola sebelum menyentuh net maka hal tersebut disebut
pocket. (lihat 4.6.7.1 untuk detail yang menyentuh bagian samping)
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4.6.7.2.2. Sisi belakang dari net ditentukan relatif terhadap garis
tengah yang tegak lurus terhadap sudut masuk bola arah horizontal.

4.6.7.2.3. Bolah yang menyentuh bagian belakang atau samping net
dan tidak memantul dengan sudut yang curam dibandingkan sudut
datangnya bola dinyatakan legal

4.6.7.3. Front Pocket/ Poket depan (biasanya disebut dekat net) – setelah
menyentuh bagian depan net, lintasan vertikal bola menjadi rendah.
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4.6.8 Ketika berdiri dengan tangan lurus ke atas, bola lebih tinggi dari penerima dengan
tangan diluruskan ke atas di posisi bola melewati penerima. Jika bola mengenai
telapak tangan maka hal tersebut legal. Jika mengenai jari dari tangan yang diangkat
lurus ke atas maka dinyatakan “High”
4.6.9 Bola server tidak mengenai set sedikitpun.
4.6.10 Bola mendarat di bagian bawah set, ini dikenal juga sebagai lobster trap.
4.6.11 Bola menyentuh rim dan kaki set atau bola memantul lebih dari 1 kali di net.
4.6.12 Setelah melakukan servis, yang melakukan kontak pertama kali adalah pemain dari
tim yang melakukan servis.
4.6.13 Bola dilepaskan dan tidak dipukul. Setelah bola dilepaskan dari tangan server
kemudian bola terjatuh ke tanah tanpa terkena pukulan server atau bola ditangkap
oleh server dianggap sebagai kesalahan.
4.6.14 Ada Pelanggaran waktu. Mengacu pada poin 3.10.

BAB 5
MEMAINKAN BOLA
5.1

Di dalam Permainan
Bola sedang dalam permainan dari saat server sudah memukulnya hingga salah satu hal
berikut terjadi:
5.1.1

Terjadi kesalahan servis dan / atau disampaikan oleh tim penerima servis atau
pengamat (observer).

5.1.2 Terjadi pelanggaran dan / atau disampaikan oleh tim mana saja atau pengamat
(observer).
5.2

Memukul bola
5.2.1 Pukulan adalah sentuhan apapun antara pemain dengan bola.
5.2.2 Sebuah tim berhak atas maksimal 3 pukulan bergantian antar pemain untuk
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mengembalikan bola ke set. Jika lebih dari itu maka tim tersebut melakukan
pelanggaran “4 Sentuhan” dan lawan mendapatkan 1 poin.
5.2.3 Sentuhaan yang berturut – turut: seorang pemain tidak boleh memukul bola dua
kali secara berturut-turut. Untuk Pengecualian lihat aturan 5.3.5.
5.2.4 Sentuhan

Bersamaan

-

Jika

rekan

satu

tim

menyentuh

bola

secara

serentak/simultan, itu dihitung sebagai dua pukulan, salah satu anggota tim bisa
melanjutkan memukul dengan catatan itu menjadi sentuhan ke 3. Jika kondisi
tersebut terjadi pada sentuhan ke 2 maka otomatis akan dianggap menjadi
sentuhan ke tiga, jika setelah itu salah satu anggota tim masih memukul bola maka
akan dianggap sebagai kesalahan dan lawan akan mendapatkan 1 poin
5.3

Karakter dari pukulan
5.3.1 Bola boleh menyentuh bagian apapun dari badan pemain.
5.3.2 Bola harus dipukul, tidak ditangkap atau dilempar. Pukulan berarti bola memantul
dari titik kontak pemain.
5.3.2.1 Sebuah tangkapan terjadi jika bola datang dan berhenti pada bagian mana
pun dari pemain. Dengan demikian bola tidak boleh berhenti di tangan
pemain (contoh: saat mengumpan) atau dibagian manapun dari tubuhnya.
Jika bola telah mengenai bagian manapun dari badan pemain itu dianggap 1
sentuhan tidak boleh dipukul kembali oleh pemain yang bersangkutan
(kecuali oleh rekan satu timnya)
5.3.2.2 Sebuah lemparan terjadi jika arah pergerakan bolah berubah setelah
sentuhan yang lama (delay). Lemparan terjadi ketika seorang pemain
mengakhiri pukulannya pada sudut yang berbeda dari posisi awal sentuhan
dengan bola. Beberapa contoh untuk hal ini termasuk ketika pemain
melompat ke arah bola yang jauh dari jangkauannya dan melemparnya ke
belakang. Atau ketika seorang pemain memukul bola pelan dan awalnya
menyentuh pada satu sudut, tetapi setelah sentuhan yang lama kemudian
berakhir pada sudut yang berbeda. Pemain dapat melakukan berbagai
macam variasi pukulan dan berbagai macam cara untuk memukul selama
masih dianggap satu sentuhan.
5.3.3 Pemain tidak boleh memukul bola dengan dua tangan. Untuk pengecualian lihat
aturan 5.3.4 dan 5.3.5.
5.3.4 Pada pukulan pertama tim yang memiliki giliran memainkan bola, bola dapat
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menyentuh berbagai bagian tubuh, asalkan kontak dilakukan secara bersamaan.
5.3.5 Pada pukulan pertama tim yang memiliki giliran memainkan bola, bola dapat
mengenai berbagai bagian tubuh secara berurutan, asalkan kontak terjadi dalam
satu aksi. Sentuhan yang berurutan ini dihitung sebagai satu sentuhan. Namun,
pemain tidak dapat melakukan sentuhan berurutan di tangan yang sama (yaitu
telapak tangan ke jari). Hal ini bermaksud untuk mengurangi pembawaan bola
(carries)
5.3.6 Pada sentuhan pertama dari tim yang mendapatkan giliran bermain, seorang
pemain yang melakukan blok diatas atau didalam garis servis dapat memukul bola
sekali lagi (berurutan). Pukulan yang dilakukan ini dihitung sebagai pukulan kedua.
5.3.6.1 Blok merupakan penghalangan Gerakan bola menggunakan bagian tubuh
dari pemain sebelum bola bergerak ke bawah.
6.3.6.2 Sentuhan yang berurutan seperti yang dijelaskan pada poin 5.3.6 tidak
berlaku saat menerima servis.
6.3.6.3 Sentuhan yang berurutan seperti yang dijelaskan pada poin 5.3.6 tidak boleh
langsung diarahkan ke net.
5.4

Pelanggaran dalam memainkan bola
5.4.1 Empat pukulan - Sebuah tim memukul bola lebih dari tiga kali sebelum
mengembalikannya ke set
5.4.2 Bukan pukulan – bola ditangkap atau dilempar.
5.4.3 Pukulan dua tangan - Seorang pemain memukul bola dengan kedua tangan secara
bersamaan. Untuk Pengecualian lihat aturan 5.3.4
5.4.4 Kontak ganda - Seorang pemain memukul bola dua kali berturut-turut atau bola
menyentuh berbagai bagian tubuhnya secara berurutan. Untuk Pengecualian lihat
aturan 5.3.5.

5.5

Pukulan yang mengenai net
5.5.1 Pukulan yang tidak sah di net - Ketika bola dikembalikan ke set, pengembalian
mengakibatkan hilangnya poin bagi tim yang memukul bola jika:
5.5.1.1 Bola menyentuh bagian manapun dari tanah tanpa mengenai set.
5.5.1.2 Bola langsung mengenai rim, kaki dari set, atau langsung ke bawah net.
5.5.1.3 Bola memantul beberapa kali di net atau memantul di net kemudian
mengenai rim saat turun.
5.5.1.4 Bola bergulir/berjalan sepanjang net.
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5.5.2 Pocket (area net dekat rim) – selama reli, setiap pukulan bola yang berubah arah
ketika mengenai area dekat rim, tanpa menyentuh rim (pocket) itu dianggap legal /
sah. Tetapi ini tidak berlaku untuk servis.
5.5.3 Roll-up (bola menggelinding ke rim kemudian keluar net) - Selama reli, pukulan
keras dimana bola benar-benar mendarat di net, dan kemudian menggelinding ke
rim dan kemudian keluar net (roll-up) adalah legal/sah. Hal ini tidak legal/tidak sah
untuk sebuah servis.
5.5.4 Perubahan Kepemilikan Bola.
5.5.4.1 Kepemilikan bola berubah setelah bola keluar dari net. Tidak ada tim yang
boleh menyentuh bola saat bola bersentuhan dengan net (harus menunggu
bola memantul terlebih dahulu).
5.5.5 Pelanggaran memukul yang berakibat kehilangan point
5.5.5.1 Pemain memainkan bola saat bukan gilirannya
5.5.5.2 Seorang pemain yang melakukan pukulan kearah net yang kemudian
memantul mengenai diri mereka sendiri atau rekan satu tim mereka.
5.5.5.3 Seorang pemain melakukan kontak dengan bola saat bola menyentuh net.
5.6

No Hit Zone (Level Profesional)
5.7.1 Area 1.5 foot/ ±46 cm dari ujung net merupakan area No Hit Zone. Pukulan terakhir
dari tiap giliran harus dilakukan dari luar area ini.
5.7.2 Tim yang melakukan pukulan ke arah net akan kehilangan poin jika pemukul
melakukan kontak dengan garis atau masuk ke area no hit zone (dalam rangkaian gerakan
memukul). Hal ini termasuk melakukan kontak dengan pemain yang berada dalam area no
hit zone.
5.7.2.1 Rangkaian Gerakan memukul termasuk ayunan tangan, gerakan servis, dan
momentum dari gerakan memukul.
5.7.2.2 Kehilangan poin jika momentum gerakan pukulan menyebabkan pemain
melakukan kontak dengan segala sesuatu yang berada di dalam area no hit zone,
termasuk pemain lain.
5.7.2.3 Hal ini dinyatakan kehilangan poin bahkan jika bola telah dinyatakan mati
sebelum pemain melakukan kontak dengan area no hit zone.
5.7.2.4 Pemukul dapat melakukan kontak dengan segala sesuatu di dalam area no
hit zone setelah rangkaian Gerakan memukul telah selesai dilakukan dan
menstabilkan tubuh.
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5.7.3 Jika pemain menyentuh atau berada di dalam area no hit zone dengan segala alas an,
pemain tersebut tidak dapat melakukan pukulan terakhir ke net sampai kedua kaki telah
menyentuk area di luar no hit zone.
5.7.4 Pemain dapat masuk atau berada di dalam area no hit zone kapan saja kecuali ketika
pemain melakukan pukulan ke net.
5.7

Kontak dengan Set
Setiap kontak dengan set oleh pemain (rim, kaki, atau jaring) maka menghasilkan
pelanggaran untuk pemain yang bersangkutan dan tim pemain yang bersangkutan akan
kehilangan point.

BAB 6
MENGHALANGI (HINDER)
6.1

Pemain yang mendapat giliran untuk memainkan bola berhak atas kebebasan dari
gangguan lawan (lawan tidak diperkenankan menghalangi pergerakan pemain yang
mendapatkan giliran memainkan bola).
6.1.1 Urutan (giliran) sangat menentukan apakah pemain yang bersangkutan dapat
melakukan kontak dengan bola sebelum pemain lain mendapatkan gilirannya.

6.2

Untuk menghindari gangguan, pemain yang tidak memainkan bola harus berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan bergerak kepada pemain lain
dengan:
6.2.1 Akses langsung tanpa halangan ke bola setelah melakukan pergerakan yang
seharusnya.
6.2.2 Kebebasan untuk memukul bola dengan ayunan yang wajar (tidak membahayakan
pemain lain).
6.2.2.1 Untuk memastikan keamanan pemain, saat jangkauan tangan pemain yang
akan memukul dapat mencapai ke net, semua upaya bertahan (kaki,
tangan, lutut, dll.) di dalam area set akan menghasilkan poin bagi tim yang
memukul. Tim bertahan boleh masuk ke dalam area set untuk memainkan
bola setelah gerakan pemain penyerang yang memukul bola selesai.
6.2.2.2 Ayunan tangan yang berlebihan saat sentuhan terakhir dengan bola dapat
menyebabkan gangguan bagi lawan

6.3.

Halangan terjadi jika lawan gagal memenuhi persyaratan 6.2.1 atau 6.2.2, bahkan jika
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lawan berusaha keras untuk memenuhi persyaratan tersebut.
6.4.

Seorang pemain yang menghadapi kemungkinan penghalangan memiliki pilihan untuk
terus bermain atau menghentikan permainan.
6.4.1. Seorang pemain yang mencari pengulangan atau poin harus berhenti bermain
segera dan mengatakan "Hinder".

6.5.

Pengulangan atau poin tidak diperbolehkan jika:
6.5.1. Tidak ada gangguan atau gangguan itu sangat minim sehingga kebebasan pemain
untuk bergerak memainkan bola tidak terpengaruh;
6.5.2. Gangguan terjadi tetapi pemain tidak akan membuat sentuhan yang bagus atau
pemain tidak melakukan segala upaya untuk mencapai dan memainkan bola;
6.5.2.1. Pemain berusaha keras untuk mendapatkan bola (sedikit kemungkinan
terjadi kontak fisik yang berbahaya) adalah faktor penting dalam
menentukan pemain dapat melakukan sentuhan yang baik. Dalam situasi
apa pun yang dipertanyakan, keselamatan pemain harus menjadi prioritas
nomor satu.
6.5.3. Pemain bergerak melewati titik gangguan dan bermain terus.
6.5.4. Pemain menciptakan gangguan saat mengarah ke bola.
6.5.4.1. Ini terjadi ketika lawan dengan jelas memberikan akses langsung tetapi
pemain mengambil rute tidak langsung. Ini berbeda dari situasi di mana
seorang pemain, dalam upaya untuk kembali dari posisi yang tidak
menguntungkan, tidak memiliki akses langsung ke bola. Dalam situasi ini
pemain mengantisipasi lawan memukul bola satu arah, mulai bergerak ke
arah tersebut, tetapi menebak dengan salah, kemudian mengubah arah
untuk mencapainya. Jika pemain cukup menunjukkan bahwa mereka akan
memiliki sentuhan yang bagus maka 6.6 – 6.8 akan menentukan hasil dari
halangan.

6.6.

Tim yang terhalang akan mendapatkan poin jika ada gangguan, dimana pihak lawan tidak
berusaha untuk menghindari, dan pemain akan melakukan sentuhan yang baik.

6.7.

Tim yang terhalang akan mendapatkan pengulangan jika ada gangguan, dimana tim lawan
melakukan segala upaya untuk menghindar, dan jika pemain dapat melakukan sentuhan
yang bagus.
6.7.1. Kesalahan saat servis direset ulang (servis pertama)
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Bab 7
PERILAKU PESERTA
7.1.

Perilaku Sportif
7.1.1. Peserta harus mengetahui juga paham aturan resmi turnamen ini dan
mematuhinya.
7.1.2. Peserta harus bermain dengan integritas. Tanggung jawab permainan yang adil
adalah yang pertama dan terutama pada para pemain. Jika seorang peserta tahu
bahwa mereka melakukan segala jenis pelanggaran, itu adalah kewajiban mereka
untuk menyebutnya.
7.1.3. Peserta harus menerima keputusan pengamat dengan perilaku sportif, tanpa
membantahnya. Jika ragu atau bingung, klarifikasi dapat diminta.
7.1.4. Peserta harus menahan diri dari tindakan atau sikap yang bertujuan
mempengaruhi keputusan pengamat.

7.2.

Fair Play
Peserta harus berperilaku hormat dan sopan dalam semangat permainan yang
adil, tidak hanya terhadap pengamat, tetapi untuk lawan, mitra, penonton, atau
petugas turnamen.

7.3.

Pelanggaran
Perilaku pemain yang tidak pantas terhadap pengamat, lawan, pasangan, penonton,
atau petugas turnamen diklasifikasikan dalam tiga kategori sesuai dengan keseriusan
pelanggaran.
7.3.1. Perilaku kasar
Tindakan yang bertentangan dengan perilaku (attitude) atau prinsip moral yang
baik.
7.3.2. Perilaku menyinggung
Memfitnah atau kata-kata yang menghina atau gerakan atau tindakan apa
pun yang mengekspresikan penghinaan.
7.3.3. Agresi
Serangan fisik secara langsung atau perilaku agresif atau mengancam.

7.4.

Skala Sanksi Pelanggaran
7.4.1. Peringatan
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Perlakuan kasar pertama dalam pertandingan yang dilakukan oleh seorang
pemain dikenai sanksi oleh pengamat atau penyelenggara turnamen.
7.4.2. Penalti
Perilaku kasar kedua dalam pertandingan yang sama dan dilakukan oleh
pemain yang sama dihukum dengan pemberian poin yang diberikan oleh
pengamat atau direktur turnamen kepada tim lawan.
Perilaku menyinggung pertama pertandingan oleh pemain dihukum dengan
poin yang diberikan oleh pengamat atau penyelenggara turnamen kepada tim
lawan.
7.4.3. Diskualifikasi
Perilaku kasar ketiga dalam pertandingan yang sama oleh pemain yang sama
diberikan sanksi diskualifikasi dari turnamen oleh pengamat atau penyelenggara
turnamen.
Perilaku menyinggung kedua dalam pertandingan oleh seorang pemain diberikan
sanksi diskualifikasi turnamen oleh pengamat atau penyelenggara turnamen.
Serangan fisik pertama atau perilaku agresif atau ancaman diberikan sanksi
diskualifikasi turnamen oleh pengamat atau penyelenggara turnamen.
7.5.

Pelanggaran sebelum dan di antara babak/pertandingan
Setiap pelanggaran yang terjadi sebelum, antara, atau setelah babak/ pertandingan
dikenakan sanksi sesuai dengan aturan 7.4 dan sanksi berlaku di permainan berikutnya.
Jika tidak diamati oleh panitia turnamen, pelanggaran ini harus dilaporkan kepada
penyelenggara turnamen. Setelah seorang pemain menerima penalti, mereka tidak
akan mendapatkan peringatan di pertandingan berikutnya untuk kejadian itu. Sanksi
akan dimulai pada tingkat penalti.
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Bab 8
MELAKUKAN KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN KETIDAK SETUJUAN
8.1.

Memutuskan pelanggaran servis- lihat 4.5.2.1.

8.2.

Pelanggaran dalam memukul dan bermain
Pelanggaran saat memukul (seperti memukul langsung ke rim) atau pelanggaran bermain
(seperti kontak dengan set) harus diputuskan segera setelah kejadian dengan
mengatakan “pelanggaran” dan permainan harus berhenti.

8.3.

Keputusan mengenai menghalangi – pelanggaran menghalangi harus
diberitahu/disampaikan segera setelah terjadi dengan mengatakan “hinder” atau
“pelanggaran” dan permainan harus berhenti.

8.4.

Ketidaksepakatan
Jika tim tidak dapat menentukan keabsahan pukulan, servis, atau keputusan (ketika
pengamat tidak ada), mereka harus mengulang poinnya. Rekan tim tidak harus setuju satu
sama lain agar tim itu memunculkan ketidaksetujuan. Jika tiga pemain memikirkan satu hal
dan pemain keempat masih tidak setuju setelah diskusi, maka ini pantas untuk mengulangi
poinnya.
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Bab 9
PENGAMAT (OBSERVER) DAN TANGGUNG JAWABNYA
Tugas pengamat adalah untuk memfasilitasi pertandingan dengan menyelesaikan perselisihan,
memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan menunjukkan sportivitas. Sementara pengamat
bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah keputusan aktif, tanggung jawab untuk
permainan yang adil dan sportivitas tetap ada pada para pemain.
9.1.

Keputusan aktif
Ketika seorang pengamat melihat salah satu pelanggaran berikut terjadi, mereka
diwajibkan untuk menghentikan permainan dan mengambil tindakan yang tepat:
9.1.1. Pelanggaran kaki (Lihat 4.6.4. - 4.6.5)
9.1.2. Pelanggaran melewati garis servis (Lihat 4.6.2)
9.1.3. Lemparan servis yang tidah sah/ilegal
9.1.4. Menyentuh net secara tidak sah/ilegal
9.1.5. Menyentuh bola secara tidak sah/ilegal - mengangkat, membawa, menangkap, dua
kali sentuhan, dll
9.1.6. Perputaran posisi yang salah, giliran servis, atau pelanggaran posisi (3.8.9 dan 4.5.1)
9.1.7. Salah menyebutkan skor/poin
9.1.8. Pelanggaran terhadap aturan waktu (waktu di antara pertandingan dan poin, waktu
jeda)
9.1.9. Perilaku yang tidak baik dari pemain
9.1.10. Pemain diizinkan untuk melakukan keputusan aktif yang mereka anggap terlewat
oleh pengamat. Jika pengamat tidak setuju, mereka akan kehilangan poin.
Ketentuan ini berlaku untuk mendorong permainan yang bersemangat dan sportif.
Pemain bahkan dapat membuat keputusan aktif melawan diri mereka sendiri.

9.2.

Keputusan/ protes pasif
Keputusan/ protes pasif adalah keputusan/ protes yang dilakukan oleh pemain. Jika
pemain tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu keputusan/ protes, mereka dapat
pergi ke pengamat untuk mengambil keputusan. Setelah keputusan/protes dibawa ke
pengamat, keputusan pengamat adalah mutlak. Jika pengamat tidak dapat melakukan
keputusan, poinnya akan diulang.
CATATAN: Untuk semua “protes” tidak aktif, pemain harus selalu mencoba menyelesaikan
masalah di antara mereka sendiri sebelum pergi ke pengamat. Pengamat tidak boleh
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menambahkan pendapat mereka pada keputusan/ protes pasif sampai para pemain
meminta perspektif pengamat.
9.3.

Non-Calls
Jika tim terus bermain setelah ada kemungkinan pelanggaran, mereka tidak dapat
meminta pengamat untuk membuat keputusan.

9.4.

Satu pengamat
Saat menggunakan satu pengamat, pengamat harus memposisikan diri di sisi server
dengan pandangan yang jelas mengenai potensi kesalahan kaki atau pelanggaran
melewati batas.

9.5

Dua Pengamat
Ketika menggunakan dua pengamat, mereka harus memposisikan diri berlawanan satu
sama lain. Pengamat yang diposisikan di sisi server bertugas untuk mengawasi kesalahan
kaki atau pelanggaran lemparan yang tidak sah/ilegal. Pengamat yang diposisikan di sisi
penerima bertugas untuk mengawasi pelanggaran pocket dan tinggi.

9.6.

Tiga Pengamat
Saat menggunakan tiga pengamat, satu akan berada di sisi server. Pekerjaan utama
pengamat ini adalah mengawasi kesalahan kaki. Yang kedua akan berada di samping dan
di belakang penerima. Pekerjaan utama pengamat ini adalah mengawasi pelanggaran
pocket dan tinggi. Yang ketiga akan berada di sisi lain server untuk mendapatkan
pandangan yang jelas tentang pelanggaran melewati batas 2.13 m dan lemparan yang
tidak sah/ilegal

9.7.

Empat Pengamat
Saat menggunakan empat pengamat, satu akan berada di sisi server. Pekerjaan utama
pengamat ini adalah mengawasi kesalahan kaki. Yang kedua akan berada di samping dan
di belakang penerima. Pekerjaan utama pengamat ini adalah mengawasi pelanggaran
pocket dan tinggi. Yang ketiga akan berada di sisi lain server untuk mendapatkan
pandangan yang jelas tentang pelanggaran melewati batas 2.13 m dan lemparan yang
tidak sah/ilegal. Yang keempat akan berada di sisi lain penerima.

9.8.

Pengamat Utama
Ketika ada beberapa pengamat yang digunakan, sebelum pertandingan dimulai, salah
satu pengamat harus dipilih untuk menjadi pengamat utama. Pengamat utama haruslah
orang yang paling berpengalaman. Pengamat utama membantu membuat keputusan
akhir dan bertanggung jawab untuk memberikan hukuman pelanggaran perilaku pemain.
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9.9.

Membuat keputusan
9.9.1. Keputusan tidak dilakukan oleh aturan mayoritas. Ketika diminta untuk
mengambil keputusan, pengamat harus berunding dan menentukan siapa yang
memiliki perspektif terbaik. Siapapun yang memiliki perspektif terbaik harus
melakukan keputusan.
9.9.2. Jika ada perbedaan pendapat antara pengamat dengan perspektif yang sama
baiknya, keputusan pengamat utama merupakan keputusan akhir.
9.9.3. Jika mayoritas pengamat setuju, tetapi pengamat kepala tidak setuju dan
mereka semua memiliki perspektif yang sama baiknya, keputusan akhir ada
pada pengamat utama.
9.9.4. Jika tidak ada pengamat yang memiliki perspektif yang baik tentang permainan
tersebut, mereka dapat mememutuskan untuk mengulang poin tersebut.

9.10. Sinyal tangan dapat digunakan oleh pengamat untuk menunjukkan panggilan ke pemain
dan penonton. Lihat sinyal tangan di bawah ini:
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9.11. Contoh Kasus
9.11.1. Di tengah permainan, dua pemain dari tim yang berlawanan bergerak menuju
satu sama lain. Setelah tabrakan, Tim A tidak bisa mendapatkan bola kembali ke
dalam jaring. Tim A menyebut halangan dilakukan oleh Tim B. Tim B tidak
percaya halangan terjadi. Tim B meminta keputusan pengamat. Jika pengamat
memutuskan penghalang, maka poin akan diulang. Jika pengamat menyatakan
penghalang tidak terjadi, Tim B diberikan poin.
9.11.2. Servis pertama bergerak melewati tangan pemain di Tim A. Tim A menyebut servis
terlalu tinggi. Tim B tidak percaya bahwa servisnya terlalu tinggi. Tim B meminta
keputusan pengamat. Jika pengamat menyebut servis terlalu tinggi, maka Tim B
akan memiliki satu pelanggaran dan mendapat servis kedua. Jika pengamat
menyebut servis itu sah, Tim B mendapatkan poin.
9.11.3. Tim A berpikir bahwa pukulan yang dilakukan Tim B mungkin telah mengenai
bingkai/ rim. Mereka tetap melanjutkan permainan dan Tim A akhirnya
kehilangan poin. Tim A mengatakan mereka harus mengulang poin karena
kemungkinan pukulan mengenai bingai/rim. Tim B membantah fakta bahwa hal
itu mengenai rim. Tim A meminta keputusan pengamat. Pengamat menyatakan
bahwa mereka tidak dapat membuat keputusan karena pelanggaran terjadi di
tengah permainan. Tim B diberikan poin.

________________________________________________________________________
•

Peraturan pertandingan ini sesuai peraturan terbaru (updates 2001) Roundnet
Internasional dari Spikeball Roundnet Associates (SRA) yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia oleh Perkumpulan Roundnet Indonesia Bersatu sebagai induk
olahraga Roundnet di Indonesia.

Bandung, Indonesia, 28 Maret 2021
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