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2.4 RAKET

2.4.1 Raket boleh sembarang ukuran, bentuk ataupun berat, tetapi blade harus rata (flat) dan kaku
(rigid).

TeeMKa: raket adalah blade+rubber+glue; alat memukul bola pada tenismeja

2.4.2 Paling sedikit  85% dari  ketebalan  blade harus  terbuat  dari  kayu-alam (natural  wood);  suatu
lapisan-tambahan  (adhesive  layer)  di  dalam  blade,  boleh  diperkuat  dengan  bahan-berserat
(fibrous material)  seperti  serat-carbon (carbon fibre),  serat-kaca (glass fibre)  ataupun kertas-
padat  (compressed  paper),  tetapi  tidak  boleh lebih tebal  dari  7,5% dari  total  ketebalan  atau
0,35mm, atau ketebalan manasaja yang lebih kecil.

2.4.3 Satu sisi blade yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi,  baik dilapisi dengan karet-
berbintik-biasa  (ordinary  pimpled  rubber),   dengan  pemasangan  bintik-keluar  (pimpled
outwards) maka total ketebalannya termasuk perekat tidak lebih dari 2,0mm;  ataupun dilapisi
dengan karet-berlapis  (sandwich rubber)  dengan pemasangan bintik-kedalam maupun bintik-
keluar maka total ketebalan termasuk perekat tidak lebih dari 4,0mm. 

2.4.3.1 Karet-bintik-biasa adalah satu lapisan tunggal dari karet non-celluler, alami atau buatan
(synthetic), dengan biji-bintik tersebar datar-merata di seluruh permukaan lapisan dengan
kerapatan tidak kurang dari 10 biji-bintik per cm2 dan tidak lebih dari 30 biji-bintik per
cm2.

Wikipedia.
Karet Cellular disebut juga foam rubber, sponge, expanded rubber.

2.4.3.2 Karet-berlapis adalah satu lapisan karet cellular (spon) yang dilapisi dengan satu lapisan
karet-bintik-biasa, ketebalan karet-bintik tidak lebih dari 2,0mm.

2.4.4 Bahan yang menutupi harus memenuhi blade tetapi tidak melebihi bagian pinggir, dikecualikan
pada bagian yang terdekat  dengan pegangan (handle)  dan bagian yang ditekan oleh jari-jari
(gripped), boleh dibiarkan tidak ditutupi atau ditutupi dengan sembarang material. 

2.4.5 Blade, sembarang lapisan di dalamnya dan sembarang lapisan yang menutupinya atau  perekat
(adhesive) pada satu sisi yang digunakan untuk memukul  bola harus bersinambungan (tidak
bersambung) dan harus dengan ketebalan yang merata.

2.4.6 Permukaan yang ditutupi suatu bahan pada satu sisi blade, atau sisi lain  yang dibiarkan tidak
ditutupi, harus berwarna pudar (matt), yaitu merah-terang (bright red) pada satu sisi dan hitam
(black) pada sisi lainnya.

2.4.7 Bahan penutup raket yang digunakan harus tanpa perlakuan yang mengubah sifat (treatment),
secara fisik, kimia maupun perlakuan lainnya.

2.4.7.1 Sedikit penyimpangan pada kesinambungan permukaan atau keseragaman warna karena
kerusakan  yang  tidak  disengaja  atau   keausan  dapat  diijinkan  asalkan  mereka  tidak
secara signifikan mengubah karakteristik permukaan. 

2.4.8 Sebelum dimulainya pertandingan (match) dan setiap-kali seorang pemain mengganti raketnya
selama pertandingan, seorang pemain harus menunjukkan raket yang akan digunakan kepada
lawannya dan wasit, dan mengijinkan mereka untuk memeriksanya. 
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