
 

ZASADY GRY W MINI TENISA STOŁOWEGO 

 

 
 
Stół powinien być prostokątny o wymiarach 272 cm długości i 152,5 cm szerokości, 

górna powierzchnia dla Skrzatów i Żaków 69 cm, dla Młodzików i starszych 76 cm ponad 
podłogą. Powierzchnia gry powinna być matowa w zielonym lub niebieskim kolorze, wzdłuż 
krawędzi oznaczona białymi liniami o szerokości 2 cm. Linia środkowa o szerokości 3 mm 
wyznacza pole serwisowe  do gier pojedynczych. Siatka o długości 183 cm  umocowana jest 
na stopkach o wysokości 15,25 cm, która musi być naciągnięta przez linkę nośną. Kolor w 
zależności od koloru stołu zielony lub niebieski. Dopuszcza się pole do gry dla Skrzatów 6 m 
długości i 4 m szerokości, dla Żaków 7 m długości i 5 m szerokości, dla Młodzików 9 m 
długości i 5 m szerokości. Wysokość pola w granicach 2,60 –3,00 m. Dopuszcza się światło 
jarzeniowe lub rtęciowe dla Skrzatów i Żaków. 

Grę w tenisa stołowego rozpoczyna podanie polegające na tym, że uderzona rakietą 
piłeczka musi  się  obić od pola podającego, przelecieć ponad siatką i dotknąć pola stołu 
odbierającego.    
Na każdym polu piłka może się tylko raz odbić. 
Zawodnik traci piłkę gdy: 

- nie wykona prawidłowego podania, 
- po dobrym odbiciu przez odbierającego uderzył piłkę więcej niż jeden raz swojej 

połowie lub zagrał bezpośrednio z powietrza, 
- piłka dotknęła innego przedmiotu niż siatka i słupki, 
- zawodnik spowodował przesunięcie stołu, 
- zawodnik w czasie odbicia piłki oparł się o stół wolną ręką, 
- w grze pojedynczej odbił piłkę poza ustaloną kolejnością. 

 
Set w grupie Skrzatów i Żaków rozgrywa się do 11 punktów z różnicą co najmniej 2 

punktów, jeżeli zawodnicy osiągną po 10 punktów, wygrywa ten, który zdobędzie 2 
punkty więcej niż przeciwnik. Spotkanie składa się maksymalnie z 3 setów. 

 Przed przystąpieniem do gry zawodnicy losują pierwszeństwo wyboru pierwszego 
podania. 

W grupie Skrzatów obowiązuje tylko serwis z bekhendu. Zawodnik, który wygrał 
podanie musi wykonać  prawidłowo  dwa  podania,  następnie  dwa  podania  wykonuje  
przeciwnik  i  tak  się dzieje na zmianę, pod warunkiem, że nie uzyskano stanu 10:10, 
wówczas to zawodnicy wykonują na przemian po jednym serwisie. 
 W grupie Żaków serwujemy dowolnie bekhendem lub forhendem. Zawodnik, który 
wygrał losowanie,  rozpoczyna  grę. Każdy  zawodnik  ma  po dwa podania,  pod warunkiem, 
że nie uzyskano stanu 10:10.  Zasady  te  obowiązują  także w drugim secie i trzecim secie.   
W obu grupach obowiązują przerwy po skończonym secie, jednak zawodnicy nie mogą 
korzystać z rad swoich trenerów lub innych osób. Skrzatów i Żaków obowiązuje  gra 
okładzinami gładkimi –wykluczamy, oprócz czopów także okładziny antyspinowe. Okładziny 
muszą być koloru czerwonego lub czarnego. 


