
 

Mecz wygrywa gracz / drużyna, która jako pierwsza zwycięży w 2 setach. Każdy set składa się z 12 punktów. 
Przy stanie 1:1 w setach, decydującą partię gra się do dwóch punktów przewagi (np. 13:11).

Serwujący zawodnik ma dwie próby na poprawne wykonanie serwisu.

Po każdych 4 punktach następuje zmiana serwującego zawodnika / drużyny.

Nie dotykając piłki więcej niż 3 razy, należy zwrócić ją na połowę przeciwnika przy użyciu dowolnej części ciała 
oprócz rąk.

Jeżeli piłka dotknie kantu stołu i zmieni swój kierunek lotu, zagranie powtarza się.

Wejście w kontakt fizyczny ze stołem i jego elementami oraz zawodnikami drużyny przeciwnej jest niedozwolone 
i skutkuje ujemnym punktem.

W grze deblowej zawodnicy z tej samej drużyny muszą wymienić między sobą przynajmniej 1 podanie 
zanim zwrócą piłkę na połowę przeciwnika.

W trakcie meczu gracze mogą korzystać z kul

Gracze mogą korzystać z kul podczas wykonywania 
serwisu, ale nie mogą ich używać w trakcie trwania akcji

W trakcie wykonywania serwisu, ostatnie zagranie 
musi być wykonane dowolną częścią ciała oprócz rąk

Nie dotykając piłki więcej niż 3 razy, należy zwrócić ją
na połowę przeciwnika

Piłka może być zagrana 3 razy tą samą częścią ciała

Gracz może zagrać piłkę na połowę przeciwnika 
tą samą częścią ciała w kolejnych akcjach

Piłka może odbić się od podłoża 1 raz, zanim zostanie 
zagrana przez gracza

W tę wersję Para Teqballu mogą grać zawodnicy 
z protezami jednej lub obu nóg

Gracz może dotknąć piłkę 2 razy tą samą częścią ciała, 
ale trzeci kontakt musi być wykonany inną częścią ciała

Nie można 2 razy pod rząd przebić piłki na połowę 
przeciwnika tą samą częścią ciała.

Gracz może zagrywać i przebijać piłkę protezą.

#PARATEQBALLZASADY GRY

Podobnie jak w teqball, kluczowym elementem para teqball jest specjalnie zakrzywiony stół Teq, który 
został zaprojektowany tak, aby umożliwić prowadzenie rozgrywki także osobom niepełnosprawnym. 
Konstrukcja stołu sprawia, że piłka odbija się w kierunku graczy, co pozwala utrzymać płynność akcji. 
Zakrzywienie stołu powoduje, że piłka odbija się w nieprzewidywalny sposób, co jest wyzwaniem dla graczy, 
którzy muszą być cały czas skoncentrowani i czujni, żeby nie dać się zaskoczyć.
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ISTNIEJĄ 2 WARIANTY GRY W PARA TEQBALL
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