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2.6 SERVE

2.6.1 Serve harus dimulai dengan bola diam bebas (resting freely) di atas telapak tangan terbuka dari
tangan-bebas yang diam milik server.

2.6.2 Server  kemudian  harus  melambungkan  bola  mendekati  vertikal  keatas,  tanpa  memberikan
putaran (spin), bola naik sekurang-kurangnya 16cm setelah lepas dari telapak tangan-bebas dan
kemudian jatuh dari lambungan tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul.

2.6.3 Selama bola sedang jatuh dari lambungan, server harus memukul bola sehingga bola pertama
kali menyentuh bagian-meja server dan kemudian langsung menyentuh bagian-meja receiver;
dalam permainan double, bola harus berhasil menyentuh separuh bagian-meja sebelah kanan
dari server dan receiver.

2.6.4 Mulai  dari  permulaan  serve  sampai  bola  dipukul,  bola  harus  berada  diatas  ketinggian
permukaan-main  (the level  of  playing surfaces)  dan dibelakang garis-akhir  (end line)  milik
server, dan bola tidak boleh terlindung dari receiver, baik terlindung oleh server atau pasangan-
doublenya ataupun terlindung oleh apasaja yang mereka pakai atau bawa.

2.6.5 Segera setelah bola dilambungkan, lengan bebas dan tangan (free arm and hand) server harus
disingkirkan dari ruang antara bola dan net (space between the ball and the net).

Ruang antara bola dan net ditentukan oleh bola, net dan perpanjangan kearah atas tanpa batas.

2.6.6 Adalah tanggung-jawab dari pemain yang akan melakukan serve agar wasit dan asisten-wasit
bisa  diyakinkan bahwa  dia  sudah  mematuhi  aturan-aturan  serve,  dan  juga  mereka  dapat
diyakinkan untuk memutuskan apakah servis tersebut tidak benar.

2.6.6.1 Jika  salah seorang wasit ataupun asisten-wasit tidak-yakin terhadap ke-sah-an (legality) suatu
serve pada kejadian pertama dalam satu pertandingan, mereka boleh menghentikan (interrupt)
permainan dan memperingatkan server; tetapi sembarang serve berikutnya baik dari  server  itu
atau pasangan-doublenya yang meragukan ke-sah-an, akan dianggap serve yang tidak benar. 

2.6.7 Pengecualian, wasit boleh longgar terhadap ketentuan-ketentuan serve yang benar, bilamana dia
yakin  bahwa  serve  yang  meragukan  itu  dibatasi  oleh  ketidakmampuan  fisik  (physical
disablility).
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