
     

Prostokątny, w kolorze zielonym, niebieskim lub czarnym.  

Wymiary: szerokość – 152,5cm, długość – 274cm; wysokość – 76cm. 

Nie ma określonych wymiarów. Składa się z deski i okładzin gumowych. Deska zrobiona jest z 

1-9 sklejek zrobionych w 85 do 100% z drewna. Resztę może stanowić np. karbon, włókno 

szklane, kevlar. 

Wysokość – 15,52cm 

Długość – 15,24cm 

Wykonana z celuloidu, powinna być koloru białego lub pomarańczowego.  

Wymiary: średnica – 40mm, waga – 2,7grama 

Gra singlowa odbywa się między dwoma zawodnikami. Mecz tenisowy zawodnik, który jako pierwszy wygra 4 

sety. Każdy set rozgrywany jest do 11 punktów. W przypadku wyniku 10:10 gra toczy się do momentu kiedy 

któryś z zawodników uzyska 2pkt przewagi.  

Gra deblowa odbywa się między dwoma drużynami dwuosobowymi. Odmianą gry deblowej jest gra mieszana 

(mikst) gdzie drużynę stanowi mężczyzna i kobieta. 

 

  

Rozpoczyna każdą rozgrywkę o punkt. Każdy zawodnik wykonuje dwa serwy pod rząd. Przy 

wyniku 10:10 wykonuje sie tylko po jednym serwisie a zmianę.  

Serw polega na podaniu piłeczki na stronę przeciwnika w taki sposób aby odbiła się raz na naszej stronie stołu a 

następnie po stronie przeciwnika bez dotknięcia siatki. Przed serwem piłeczka musi być podrzucona 

przynajmniej na wys. 16cm. W grze singlowej serwis może być zagrany w dowolne miejsce na stole a w deblu 

tylko po przekątnej.   

Po serwie zawodnicy starają się przebijać piłeczkę nad siatką bezpośrednio na stół po 

stronie przeciwnika, po tym jak raz odbije się ona na naszej stronie. W grze deblowej i mieszanej zawodnicy 

jednej drużyny odbijają piłeczkę na zmianę. 

 

Zawodnik (drużyna) traci punkt kiedy: 

 piłeczka odbije się na jego połowie więcej niż raz 

 po odbiciu piłeczka nie dotknie stołu po stronie przeciwnika (zatrzyma się w siatce, wyleci poza stół - aut) 

 odbije piłeczkę nad stołem zanim odbije się ona na jego stronie 

 odbije piłeczkę częścią ciała, chyba że jest to ręka trzymająca rakietkę 

 podczas odbicia dotknie piłeczkę rakietką więcej niż raz 

 jakąś częścią ciała lub stroju dotknie stołu podczas rozgrywki 

 podczas serwisu dotknie rakietka piłeczki nad stołem, nie podrzuci piłeczki na przepisowa wysokość 

 
 


