
 

 
Officiële spelregels voor wedstrijden waar spelers met een beperking bij betrokken zijn. 
 
2.10 Een punt:  
Behalve wanneer een rally met een let eindigt zal een speler een punt krijgen als: 
Als beide spelers in een rolstoel spelen: 
2.10.1.14.1  De tegenstander met de dijen geen minimum contact met het kussen/zitting houdt wanneer de bal 

wordt geslagen. 
2.10.1.14.2      De tegenstander voordat hij de bal slaat met een van beide handen de tafel raakt. 
2.10.1.14.3  De voetsteun of voet de vloer raakt wanneer de bal in het spel is, een rolstoelgebruiker moet met de 

voeten op een voetenplank spelen. 
2.10.1.15  Als wanneer de tegenstander een dubbelpaar met tenminste 1 rolstoelgebruiker is, elk willekeurig 

onderdeel van de rolstoel of een voet van de staande speler in dit dubbel een denkbeeldige 
verlenging van de middellijn van de tafel overgaat. 

Als dispensatie wordt verleend voor het spelen met voet of voetsteun aan de grond (mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden) geldt de ontvangstregel 2.9.1.5, er wordt een let gegeven. 
 
Als er geen dispensatie wordt verleend voor het spelen met voet of voetsteun aan de grond is de spelregel bij service 
ontvangst niet van toepassing. Er wordt dan geen let gegeven! 
 
Meer informatie over dispensatie en het aanvragen daarvan vindt je op https://tafeltennis.nl/paratafeltennis-
dispensatie/  
 
2.6 Serviceregel:  

 De service begint als de bal vrij op de open handpalm ligt van de serveerder 

 Opgooi van ± 16 cm vanaf de vlakke hand, boven tafel en achter de witte lijn van de tafel. 
 

2.8 Speelvolgorde  

 In dubbelspel waarin ten minste een van beide spelers vanwege een lichamelijke beperking in een rolstoel 
speelt, moet de serveerder eerst de bal in het spel brengen, vervolgens moet de ontvanger de bal terug 
slaan, maar mag daarna elke speler van het paar de bal terugspelen. 

 
2.9.1.5 Een let bij serviceontvangst: 
Als de ontvanger door een beperking in een rolstoel speelt is het een let als: 

 De bal na het raken van de taflethelft terug richting het net gaat 

 Tot stilstand komt op de tafelhelft van de ontvanger 

 Bij enkelspel de bal via een van de zijlijnen de tafel verlaat. 
 
3.2.2.1.A  Speelkleding  
Speelkleding bestaat uit een shirt met korte mouwen of zonder mouwen en korte broek of rok, of een ééndelig 
sporttenue, sokken en sportschoenen; andere kleding, zoals een gedeelte van of een geheel trainingspak, mag niet 
worden gedragen behalve met toestemming van de hoofdscheidsrechter. Bijvoorbeeld gebruik van pet is niet 
toegestaan, maar kan bij een visuele beperking aangevraagd worden.  

Rolstoeler* 
Een speler in een rolstoel die niet voldoet aan de criteria voor rolstoelers en geen dispensatie heeft, krijgt dan de 
vermelding Rolstoeler*.  

 In enkelspel geldt dan niet de service ontvangstregel, er wordt geen let gegeven als de bal via de zijlijn uit 

gaat, teruggaat richting het net of stilvalt. 

 Ook geldt de regel  2.10.14.1 niet, men mag los van de zitting komen. 

 Voor een Rolstoeler* is 2.10.1.15 e (betreffende het dubbelspel) wel van toepassing men hoeft dan niet om 

beurten te slaan.  

 Bij toernooien waar Lopers en Rolstoelers gescheiden spelen wordt een Rolstoeler* ingedeeld bij de Lopers. 

 

Deze zijn te vinden op https://www.nttb.nl/over-nttb/algemene-informatie/reglementen 
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