
ТЕНИС НА МАСА

София и Дона 9а клас



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ СПОРТ?

 Тенис на маса (също и пинг-понг) е спорт, 
практикуван от двама или четирима играчи, 
които удрят топче за тенис на маса с помощта на 
хилка. Играе се на тенис маса, разделена по 
средата от мрежа. Целта на играча е да не 
позволи на топчето да докосне повече от един 
път от неговата страна на масата и да го върне, 
така че то да тупне повече от един път в 
срещуположната страна на масата или, ако 
докосне само веднъж, другият играч да не може 
да го върне обратно.



Масата трябва да е правоъгълна, с дължина 

2,74 m, ширина 1,525 m и височина 76 cm; 

може да бъде от всякакъв материал, който дава 

равномерно отскачане от 22 до 24 cm на 

стандартно топче, пуснато от височина 30,5 cm.

Мрежата трябва да е висока 15,25 cm, както и 

да излиза извън масата на 15,25 cm от двете 

страни на самата маса.



НАЧАЛЕН УДАР (СЕРВИС) 

 Човекът, който удря топчето пръв, изпълнява 

сервис (начален удар). Топката трябва да 

бъде ударена от сервиращия така, че първо 

да докосне неговото игрално поле и след като 

мине над мрежата, да докосне полето на 

посрещащия състезател. Обикновено преди 

да започне играта, се тегли жребий, в който 

печелившият избира поле или сервис.



ПРАВИЛА ЗА УДРЯНЕ НА СЕРВИС

 Подаването започва, след като топката се 

постави на дланта на свободната ръка, която 

трябва да бъде неподвижна, отворена и 

изопната, със събрани пръсти и свободен 

палец.

 Свободната ръка по време на контакта с 

топката при сервиса трябва да е през цялото 

време над нивото на игралната повърхност.

 След това подаващият само с помощта на 

свободната ръка подхвърля топката минимум 

16,5 cm нагоре, без да ѝ придава въртеливо 

движение, така че тя трябва да се издигне в 

рамките на ъгъл не по-голям от 30 градуса, 

измерен от вертикала.

 Топката трябва да бъде ударена от 

сервиращия при падането си, така че първо да 

докосне неговото игрално поле и след като 

премине над или около мрежата, да докосне 

полето на посрещащия състезател.

 При игра на двойки топката трябва първо да 

докосне полуполето на сервиращия и след това 

полуполето на посрещащия.



КРАЙ НА ГЕЙМА

 Гейм се печели, когато играч или двойка 

играчи достигнат първи 11 точки, а ако се 

получи резултат 10 на 10, печели този, който 

първи спечели две точки повече от 

противника.



ФОРХЕНД И БЕКХЕНД 

 Двата термина, които се използват при тенис на маса 
и тенис на корт, са форхенд и бекхенд. Форхенд е така 
наречената „забивка“ с лицевата страна на хилката. 
При форхенд (forehand) замахът е по-широк, затова 
ударът има повече сила и топчето се движи по-бързо. 
Има и термин „форхенд страна“, което значи лицевата 
страна на хилката. При бекхенд ръката е свита в 
лакътя пред тялото и ударът обикновено е от страната 
на неиграещата ръка. Обратният китайски бекхенд 
(RPB, reverse penhold backhand) използва задната 
страна на хилката, а правият китайски бекхенд се 
извършва с лицевата ѝ страна.



ФЛИПВАНЕ И ЛОБИРАНЕ

 Флипът е удар по топчето близо до мрежата, 

при което хилката извършва късо, 

ветрилообразно движение. Лобирането е 

техника за посрещане на мощно забити 

топки далеч от масата, при което ръката 

плавно се придвижва нагоре и напред, а 

резултатът е висока парабола.



НАЙ-ДОБРИТЕ ТЕНИСИСТИ В СВЕТА

ВАНГ ХАО МА ЛОНГ



ТИМО БОЛ
МА ЛИН



Благодарим за вниманието!!!


