Vejledning i Kredskampskema
Noter holdnavnene i rubrikken Hold svarende til den banehalvdel holdene starter på.
Endvidere sættes ”X” over henholdsvis S og M for at markere, hvilket hold der skal serve/modtage først.
Sekretæren skriver startopstillingen.

Kontrol af rotationsorden og point
Hver af kolonnerne I – VI er opdelt i 6 felter, der er nummererede med cifrene 1-6.
Disse felter bruges til at angive antallet af serverunder for den spiller, hvis nummer er
angivet med romertal.
Ved det hold der modtager, sættes et ”X” i feltet med 1-tallet i kolonne I. Holdet skal først
rotere, således at spilleren i kolonne II rykker hen på servepositionen, for at foretage
holdets første serv.
Ved det servende hold, sættes en lille ”/” over 1-tallet i kolonne I. Når holdet taber en
spilperiode, og serven overgår til modstanderholdet, noteres holdets samlede points i
feltet for den spiller der servede.

Eksempel på et sæt
Spiller nr. 8 starter med at serve.
Holdet vinder spilperioden og dermed ét point. Sæt streg over 1-tallet i holdets point.
Næste spilperiode vindes ligeledes. Sæt streg over 2-tallet i holdets points.
Efter at have vundet 4 points tabes spilperioden. Noter tallet 4 i feltet nr. 1 i kolonne I.
Dette felt viser holdets samlede scorede point, inden den tabte spilperiode.
Sekretæren tildeler det modsatte hold et point i pointkolonnen.
Herefter streges 1- tallet i feltet kolonne II. Stregen i dette felt angiver at det er spiller nr. 1 der skal serve.
Holdet taber spilperioden. Noter tallet 1 i feltet nr. 1 i kolonne II.

Udskiftning
Nummeret på den spiller, der kommer ind på banen,
noteres under den spiller, der forlader banen.
Stillingen ved udskiftningen noteres med det
udskiftende holds point
Hvis, den udskiftede spiller genindtager sin plads på
banen, noteres stillingen og der sættes en ring
omkring nummeret på den spiller der forlader banen.
Time-out og udskiftninger
Point for det hold der anmoder om T-O / foretager
udskiftningen, noteres først.
Eventuelle bemærkninger
Noteres på bagsiden af kampskemaet

