OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PREDPISY TEQBALL-u
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1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TEQBALL-u
1.1. STÔL A IHRISKO

1. Špecifikácia rozmerov stola:
a)Dĺžka: 3 000 mm
b)Šírka: 1 500 mm
c)Výška: 760 mm
d) Zakrivenie povrchu hracej plochy Teqboard je určené vzdialenosťou od najvyššieho bodu plochy po
najnižší a horizontálnou vzdialenosťou od najvzdialenejšieho bodu stola k výške siete. Pri meraní od
zeme je najvyšší bod hracej plochy 760mm, kým najnižší bod je 565 mm. Horizontálna vzdialenosť
medzi najnižšou časťou stola a sieťou je 1 490 mm.

2. Povrch stola môže byť:
a) drevený
b) kovový
c) kompozitný

3. Farba stola na súťaži: musí sa odlišovať od farby podlahy aj lopty.
4. Čiara podania: na ploche stola musí byť vyznačená aj na podlahe. Musí byť jasne viditeľná a mať
minimálnu šírku 10 mm. Musí sa farebne odlišovať od podlahy a musí byť namaľovaná na podlahe až
k okraju ihriska.
5. Umiestnenie základne podania: vo vzdialenosti 1 meter od konca stola. Musí byť jasne viditeľná so
šírkou 10 mm a vo farbe odlišujúcej sa od podlahy. Dĺžka základne podania je 1,5 metrov. Konce po
stranách musia byť vyznačené postrannými čiarami.
6. Hrací priestor: musí byť minimálne 10 metrov široký a 10 metrov dlhý. Výška nad hlavou (svetlá
výška) musí mať minimálne 4 metre. Oficiálna veľkosť súťažného Teqballového ihriska je 10 metrov
šírka a 12 metrov dĺžka.

7. Teqballové ihrisko (náčrt a popis):

strana súpera
základňa podania
hracia plocha
čiara súperovho podania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------čiara súperovho podania na podlahe
sieť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------čiara hráčovho podania na podlahe

strana hráča

1.2.Sieť
1. Sieť musí byť trvalo pripevnená k stolu.
2. Sieť musí byť vyrobená z nasledujúcich materiálov:
a) Plexi (PMMA)
b) priesvitný polykarbonát (PC)

c) oceľový rám
3. Rozmery siete:
a) Šírka: 1 700 mm
b) Hrúbka : 20 mm
c) Výška: 140 mm (meraná od povrchu stola)

1.3.Lopta
1. Súťažná lopta musí mať štandardnú veľkosť 5 podľa FIFA.
2. Farba súťažnej lopty sa musí odlišovať od farby dresov hráčov.
3. Tlak vzduchu v súťažnej lopte: podľa štandardov FIFA.

1.4. Definície
1. Výmena je doba, kedy je lopta v hre. Maximálny čas medzi koncom výmeny a novým podaním je
15 sekúnd, okrem prípadov z objektívnych príčin.
2. Každý set sa hrá na 12 bodov. Každá hra sa hrá na 2, 3, alebo 4 vyhrané sety hráča alebo tímu
podľa typu súťaže. Čas medzi setmi nesmie presiahnuť 3 minúty. Hráči si musia vymeniť strany po
každom sete. Konečný rozhodujúci set musí byť vyhraný rozdielom 2 bodov, avšak ostatné sety vyhrá
ten hráč, ktorý ako prvý získa 12 bodov.
3. Typy hier:
a) Hra jednotlivcov (single game): zápas, v ktorom hrajú 2 hráči proti sebe.
b) Dvojhra: zápas, v ktorom hrajú dvojice hráčova z každého tímu proti sebe.
c) Súťaž tímov: séria zápasov, v ktorých na výmenu hrajú jednotlivci a 2-členné tímy (nasledujú jeden
po druhom).
4. Podanie: Lopta je v hre od chvíle, keď ju hráč vypustí z pokojovej pozície v dlani ako začiatok
zámerného podania. V hre zostáva, až kým výsledok výmeny nie je posúdený ako chyba alebo bod.
(Lopta nie je v hre, ak ju podávajúci vypustí z dlane a ona padne na zem bez dotyku s hráčovým
telom. Pozri bod 1.5.14.)
5. Chyba/neplatná lopta je výmena, kde sa neudelí žiadny bod.
6. Bod je výmena, ktorá končí udelením bodu.
7. Podávajúci je prvý hráč, ktorý dáva loptu do hry vo výmene.
8. Hráč na príjme je jednotlivec alebo tím, ktorý zasahuje loptu ako druhý vo výmene.
9. Rozhodca je osoba poverená dohľadom nad hrou.
10. Asistent rozhodcu je osoba poverená pomáhať hlavnému rozhodcovi s niektorými
rozhodnutiami.

11. Lopta na hrane je taká, keď narazí na okraj stola a/alebo zmení smer predvídateľným spôsobom.
Ak hráč na príjme zasiahne loptu predtým, než dopadne na zem, výmena pokračuje. Ale ak je hráč
nezasiahne pred dopadom na zem, je posúdená ako neplatná lopta/chyba a výmena sa opakuje. Ak
lopta zasiahne stôl hneď potom, ako sa odrazí od okraja (bez toho, aby sa čohokoľvek dotkla), posúdi
sa ako dvojitý okraj a zároveň ako chyba hráča na príjme, takže protihráč získava bod.
12. Postranná okrajová lopta je taká, ktorá sa dotkne strany, nie kraja stola. V takom prípade získava
bod protihráč.

1.5. Podanie
1. Podanie začína tak, že lopta je v pokoji v otvorenej dlani podávajúceho nad najnižším bodom stola.
Podávajúci musí zľahka loptu nadhodiť vertikálne nahor najmenej 100 mm z otvorenej dlane bez
toho, aby rotovala.
2. Podanie sa musí zrealizovať jedným dotykom nad najnižším bodom stola tak, aby nad ním bola
akákoľvek časť tela okrem ramien a rúk. (Dotyk popísaný v sekcii 1.14.2 je považovaný za zakázanú
techniku).
3. Podávajúci musí začať podanie spoza základne podania, čo je 1 meter od stola a od priestoru medzi
virtuálnymi čiarami bežiacimi od okraja stola. Podanie sa považuje za regulárne, ak hráčova
noha/topánka zostane za základňou podania v momente podávania bez toho, aby sa jej dotkla
a zostala v oblasti medzi stolom a základňou podania.
4. Podanie je považované za chybu, ak podávajúci v momente podania poskočí.
5. Podanie v každom prípade musí byť zrealizované tak, aby lopta po kontakte smerovala nahor.
6. Lopta sa musí odraziť za protihráčovou čiarou podania na stole.
7. Ak podávajúci zlyhá pri prvom podaní, môže podávať druhýkrát. Dve chybné podania za sebou sa
považujú za dvojchybu.
8. Podanie, keď sa lopta odrazí od čiary súperovho podania, sa považuje za chybu.
9. Zasiahnutie lopty pri podaní sa nepovažuje za bod. Podávajúci smie použiť tú časť tela, ktorou
podával maximálne 2x za sebou. (Pozri bod 1.14.7.)
10. Ak výsledkom podania je lopta o hranu stola, (a lopta sa potom odrazí na zem), podanie sa musí
opakovať. V takom prípade sa podanie nepovažuje za chybu. Ak však nasledujú dve podania s loptou
o hranu v rade za sebou, podanie je považované za chybné.
11. V dvojhrách, ak hráč, ktorý nie je na príjme, zasiahne loptu odrazenú o hranu stola, považuje sa to
za chybný return a bod získava podávajúca dvojica.
12. V prípade, že sa počas podania lopta dotkne siete, považuje sa to za chybu.
13. V prípade, že sa lopta odrazí od okraja stola po dotyku zo sieťou, bod sa neudelí a podanie musí
byť vyhodnotené ako chybné.
14. V prípade, že je podávajúci vyrušený a neželá si pokračovať v podaní, musí loptu pustiť na zem
bez toho, aby sa jej dotkol. Dve takéto po sebe nasledujúce príhody sa vyhodnotia ako chyba.

15. Je na hráčovi, aby vykonal podanie tak, aby aj rozhodca aj jeho asistent vyhodnotili podanie ako
prevedené v súlade s pravidlami.
16. Ak alebo rozhodca, alebo jeho asistent posúdia zrealizované podanie ako proti pravidlám, po
prvýkrát počas hry bude hráč iba napomenutý bez trestu a podanie zopakuje. V ďalších prípadoch
pochybných podaní budú tieto vyhodnotené ako chyba.

1.6. RETURN / ODBITIE LOPTY
1. Po podaní lopta musí byť vrátená po maximálne troch dotykoch hráčom (alebo hráčmi
kombinovane). Vrátenie lopty sa považuje za platné, iba ak sa odrazí najmenej raz od protihráčovej
hracej plochy bez toho, aby sa dotkla čohokoľvek iného okrem siete a hráčov.
2. V dvojhrách sa vrátenie lopty (return) považuje za platné, iba ak sa obaja hráči správne dotkli lopty
aspoň raz.
3. Prekročenie imaginárnej línie siete:
a) Počas odbíjania lopty v momente dotyku s ňou tá časť tela, ktorou sa odbíja, nesmie prekročiť
pomyselnú predĺženú čiaru siete (všetky ostatné časti tela smú túto pomyselnú čiaru prekročiť).
b) V dvojhrách obaja hráči smú prekročiť túto pomyselnú predĺženú čiaru siete ale len v prípade, že
prihrávajú loptu späť svojmu spoluhráčovi. Musia sa však uistiť, že najmenej jedna noha/topánka
zostáva medzi predlženou protihráčovou čiarou podania na zemi a sieťou, pričom sa jej nesmú
dotknúť. Ak sa vrátenie lopty zrealizuje vo výskoku, predlžená čiara podania sa berie do úvahy
v momente výskoku.
c) Aj pri hrách jednotlivcov môže byť pomyselná čiara prekročená iba podľa pravidiel, avšak lopta
musí byť poslaná z hráčovej strany.
4. Odbitie lopty na protihráčovu stranu zo zeme:
Odbitie lopty je platné, ak aspoň jedna noha/topánka zostáva za predlženou čiarou podania (od
vlastného konca stola) a dotýka sa zeme. Ak sa dotýka predlženej čiary podania na dlážke, považuje
sa to za chybu.
5. Odbitie lopty z výskoku:
a) V prípade, že je lopta vrátená počas výskoku, v momente odrazu do výskoku musí byť jedna
noha/topánka hráča zostať za predlženou čiarou podania na dlážke (od vlastného okraja stola). Dotyk
s predlženou čiarou podania na dlážke sa považuje za chybu.

1.7. POSTUPNOSŤ V HRE
1. V hrách jednotlivcov podávajúci musí najprv zrealizovať podanie, hráč na príjme ju potom musí
vrátiť/odbiť a potom sa obaja (podávajúci a hráč na príjme) striedajú pri odbíjaní lopty.
2. V dvojhrách podávajúci najprv zrealizuje podanie, hráč na príjme prihrá loptu maximálne dvoma
dotykmi spoluhráčovi, ktorý odbije loptu na protihráčovu stranu alebo ju prihrá späť spoluhráčovi.
Každý tím sa môže dotknúť lopty kombinovane maximálne trikrát pred odbitím lopty. Od tej chvíle
môže byť ktorýkoľvek hráč na príjme.

1.8.NEPLATNÁ LOPTA
1. Lopta je neplatná a výmena sa musí opakovať, ak
a) sa lopta pri bežnom odbití dotkne hrany stola a hráč na príjme sa nedotkol lopty pred jej dopadom
na dlážku;
b) podanie bolo vykonané skôr, ako hráč na príjme alebo tím bol pripravený hrať, avšak iba ak sa
nepokúsili odbiť loptu;
c) hráč alebo tím nie z vlastnej viny nemôžu podávať a vracať loptu podľa pravidiel, resp. dodržiavať
pravidlá hry;
d) rozhodca alebo jeho asistent prerušia hru;
e) lopta udrie do siete a potom sa odráža na súperovej hracej ploche na stole najmenej trikrát (aj
lopta o hranu sa ráta ako odraz);
f) sa v dvojhrách lopta najmenej trikrát odrazí od súperovej hracej plochy (aj lopta o hranu sa ráta
ako odraz).
2. Hru možno prerušiť, ak
a) sa zistí chyba v dôsledku podania, odbitia lopty alebo výberu strán;
b) hráč alebo tím (alebo konzultant) musí byť napomenutý alebo penalizovaný;
c) výmenu naruší akákoľvek osoba alebo udalosť, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok výmeny.

1.9. SKÓROVANIE
1. V prípade, že lopta platí, hráč získava bod, ak:
a) sa protihráč nesprávne dotkne lopty;
b) je podanie pokazené dvakrát za sebou, čím sa dosiahne dvojchyba;
c) sa protihráčovi nepodarí správne vrátiť loptu;
d) protihráč akýmkoľvek spôsobom zadržiava loptu;
e) protihráč neodbije loptu na hráčovu hraciu plochu;
f) protihráč alebo čokoľvek na ňom/nej sa dotkne hracieho stola;
g) protihráč alebo čokoľvek na ňom/nej sa dotkne siete;
h) sa protihráč dotkne hráča z druhého tímu počas výmeny, ako aj v prípade, že sa lopta dostane na
protihráčovu stranu a jeden z dvojice ju odtiaľ musí prihrať späť spoluhráčovi (alebo v hre
jednotlivcov sebe samému) a vtedy musia protihráči ustúpiť, čím vytvoria priestor lopte a tá sa tak
môže udržať v hre;
i) sa po podaní protihráči v dvojhrách nedotknú lopty v správnom poradí (napr. ak prijme podanie iný
hráč ako ten na príjme;
j) sa protihráč dotkne lopty viac ako trikrát;

k) sa protihráč dotkne lopty rukou alebo ramenom;
l) sa lopta odrazí viac ako raz po protihráčovej hracej ploche stola, (pozri výnimky v bode 1.8.1.e) a
f));
m) protihráč vráti loptu bez toho, aby sa dotkol plochy za predĺženou čiarou podania na dlážke na
svojej strane stola rátajúc od protihráčovho konca v momente dotyku (Pozri výnimky v bode 1.6.5.).
V prípade, že sa ktorákoľvek časť nohy/topánky dotkne predĺženej čiary podania na dlážke, považuje
sa to za chybu;
n) protihráčova časť tela, ktorou odbíja loptu, presahuje cez pomyselnú predĺženú čiaru siete
v momente odbíjania lopty (ostatné časti tela môžu presahovať);
o) sa protihráč dotkne lopty dvakrát rovnakou časťou tela (akýkoľvek dotyk nohou pod kolenom sa
pokladá sa dotyk chodidlom);
p) protihráč odbije loptu pri jej dotyku so stranou stola (pozri postranná krajná lopta);
q) sa protihráč dotkne lopty nad stolom predtým, než dopadne na dosku stola;
r) lopta dopadne na protihráčovu hraciu plochu na pomyselnú predĺženú čiaru siete (vrch siete);
s) hráč pošle loptu na protihráčovu hraciu plochu, ale tá sa vráti späť bez toho, aby sa jej protihráč
dotkol (ak sa lopta dotkne siete potom, ako sa odráža na hracej doske, môže podľa pravidiel zostať
v hre);
t) sa lopta počas výmeny dotkne čohokoľvek okrem hráčov, ich odevu, hracej dosky a siete. V takom
prípade hráč(i), ktorí mali loptu pred incidentom poslední, strácajú bod.
u) sa lopta odrazí do siete viackrát, ale potom dopadne na správnu stranu stola – podľa pravidiel hry
– potom výmena pokračuje a nikto nezískava bod.

1.10. SET
1. Hráč alebo tím, ktorý získa 12 bodov ako prvý, vyhráva set, iba ak skóre oboch nie je 11-11
v poslednom sete. Potom hru vyhráva ten hráč alebo tím, ktorý následne ako prvý získa vedenie o 2
body.

1.11. ZÁPAS
1. Zápas pozostáva najlepšie z 2, 3 alebo 4 setov.
2. Zápas sa hrá nepretržite bez prerušenia s výnimkou troch minútových prestávok pre hráčov medzi
setmi. Počas nich maximálne 2 osoby (spoluhráči, tréneri) – ktorí predtým boli riadne zaregistrovaní
na skórovacom hárku – môžu dávať hráčom pokyny.
3. Oddychový čas si možno vyžiadať raz počas celej hry v maximálnej dĺžke 1 minúty.
4. Zdravotnícku pomoc možno využiť počas hry iba raz v maximálnom trvaní 3 minút.
5. Je v právomoci rozhodcu rozhodnúť ako dlho bude ešte zápas prebiehať po jeho prerušení.

1.12. PRÍKAZ NA PODANIE, PRIJATIE PODANIA A HRACIA PLOCHA STOLA
1. Právo výberu úvodného podania, odbíjania a hracej plochy stola sa rozhodne žrebom, ktorý
uskutoční rozhodca. Víťaz si môže vybrať, či bude najprv podávať alebo prijímať podanie, ako aj
určitú stranu stola. V dvojhrách si tím prijímateľov podania zvolí svojho hráča, ktorý ho bude prijímať,
a následne si súper tiež vyberie hráča, ktorý bude podávať vybranému prijímateľovi podania.
2. Po každých 4 bodoch sa prijímajúci hráč alebo tím vymenia k podávateľom a takto to pokračuje až
do konca hry okrem posledného setu vo zvláštnom prípade zhodného skóre 11-11 bodov. V takom
prípade musí byť set vyhraný rozdielom dvoch bodov. Ak sa hra neskončí výsledkom 13-11 alebo 1113, potom pri rovnosti skóre 12-12, prebehne striedanie podania po každej výmene.
3. V poslednom sete rozhodne o úvodnom podaní, vrátení lopty a strane stola žreb tým istým
spôsobom ako na začiatku hry.
4. V dvojhrách po každej zmene podania hráč, ktorý prijímal podanie, podáva a partner
predchádzajúceho podávateľa sa stáva prijímajúcim hráčom.
5. Hráč alebo tím, ktorí podáva ako prvý, sa stáva prijímateľom podania v nasledujúcom sete. Prvý
prijímateľ z prvého prijímacieho páru sa stáva prvým podávateľom.
6. V dvojhrách na začiatku nového setu podávajúci hráč podáva tomu protihráčovi, od ktorého
prijímal loptu v predchádzajúcom sete (okrem posledného setu).
7. Po každom podaní prijímajúci hráč sa musí dotknúť lopty ako prvý. Následne počas celej výmeny sa
lopty môže ako prvý dotknúť ktokoľvek.
8. Hráč alebo tím, ktorý začína hru na jednej strane stole, bude v nasledujúcom sete hrať na tej
druhej. V poslednom sete hráči alebo tímy zmenia stranu stola iba po tom, ako dosiahnu skóre 6,12;
18 (atď. po 6) bodov.

1.13. CHYBY V PODANÍ A PRIJATÍ PODANIA ALEBO VÝBERE HRACEJ PLOCHY STOLA
1. Ak hráč podáva alebo prijíma mimo poradia, rozhodca preruší hru hneď, ako chybu odhalí, a vráti
výmenu k hráčovi podľa poradia stanovenom v úvode zápasu.
2. Ak si hráči nevymenia strany vtedy, keď tak mali urobiť, rozhodca preruší hru hneď, ako chybu
odhalí, a vráti hráčov na tú stranu, kde mali byť podľa dosiahnutého skóre, v súlade s poradím
ustanoveným na začiatku zápasu.
3. Všetky body získané pred odhalením chyby zostávajú v platnosti.

1.14. DOTYK LOPTY
1. Hráčom je dovolené odbíjať/vracať loptu ktoroukoľvek časťou tela okrem rúk a ramien.
2. Hráči môžu podržať loptu maximálne 3 sekundy povolenými časťami tela. Ak čas držania lopty
presiahne 3 sekundy, považuje sa to za nedovolený dotyk a bod získava protihráč.
3. Hráč/tím môže vrátiť loptu maximálne 3 dotykmi. Nie je nutné využiť všetky 3 dotyky. V hrách
jednotlivcov možno loptu dostať na súperovu stranu jedným alebo dvoma dotykmi. V dvojhrách má
každý tím 2 alebo 3 dotyky, lebo si musia prihrať loptu predtým, než ju pošlú späť na stranu súpera.

4. Je zakázané dotknúť sa lopty 2-krát po sebe tou istou časťou tela. V dvojhrách sa toto pravidlo týka
iba 1 hráča. Spoluhráč sa môže dotknúť lopty tou istou časťou tela, ktorou mu loptu prihral jeho
partner.
5. Hráč nesmie zovrieť loptu medzi dve časti tela a tak ju podržať.
6. Ak sa ktorýkoľvek hráč náhodou dotkne lopty (napr. ho lopta udrie do brucha alebo sa obtrie o
dres), ráta sa to ako 1 dotyk z troch.
7. Hráč/tím nesmie počas výmeny presiahnuť tri dotyky tou istou časťou tela pri odbíjaní lopty.
(Podanie sa nepovažuje za dotyk vo výmene.)
8. Keď hráč vracia loptu na súperovu polovicu nohou a v momente dotyku je lopta vyššie ako jeho
hlava, lopta musí smerovať vždy nahor.
9. V dvojhrách sa hráči dvojice nesmú jeden druhého dotknúť.
10. Ak sa lopta odrazí od siete späť k hráčovi a nedopadla na zem alebo hraciu dosku, podľa pravidiel
ju hráč môže ešte udržať v hre (1 alebo 2 dotykmi) tak, že použije ktorúkoľvek časť tela, aby loptu
poslal späť protihráčovi. (Pozri výnimku v bode 1.14.7.)
11. V dvojhrách ak sa lopta dotkne siete a potom sa vráti na stranu toho, kto ju odbíjal, ktorýkoľvek
hráč toho tímu sa jej smie dotknúť, aby ju udržal v hre.

