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EQUIPAMENTOS



A MESA

A mesa pode ser de 

qualquer material e cor?

Se uma bola bater na lateral da mesa, o ponto é 

válido?

Qual a principal função da linha central da mesa?

O  que é a superfície da 

mesa e quais linhas ela 

contém?



Qual o comprimento e altura  da rede?

De que constitui o conjunto da rede?

Como o árbitro deve proceder, se durante uma 

sequência, o jogador, sem querer, tocar com parte 

de seu corpo, na rede? 

A REDE

O que deve ser checado na rede, antes do jogo, 

pelo árbitro auxiliar? 

1,83m

15,25cm



A BOLA

Qual seu diâmetro e peso?

Pode ser de qualquer material e cor?

Um jogador pode pedir ao árbitro para jogar com 

uma bola que ele usa para treinar ?

Se durante uma sequencia a bola quebrar, qual 

atitude do árbitro?



RAQUETE

A raquete pode ser de qualquer 

tamanho, forma ou peso.

A lâmina (madeira) tem que ser plana e pode ser 

reforçada com:

fibra de carbono, fibra de vidro ou papel prensado.

A cobertura da lâmina pode ser de borracha de 

pinos externos(2mm) ou sanduiche(4mm).

A borracha TEM que ser aprovada pela ITTF



Qual procedimento deve ser adotado pelo árbitro 

ao perceber que a raquete não é autorizada pela 

ITTF?



Pode um árbitro autorizar para jogo uma raquete com 

a cobertura passando da extensão da lâmina?

RAQUETE

Qual atitude do árbitro ao perceber que a borracha 

está com desgaste devido à empunhadura do atleta?

Quais as cores permitidas para a raquete?



DEFINIÇÕES
• SEQUÊNCIA / BOLA EM JOGO

• ORDEM DO JOGO 

• SAQUE

• OBSTRUÇÃO

• PONTO

• MÃO DA RAQUETE / LIVRE

• SACADOR

• RECEBEDOR

• ÁRBITRO

• ÁRBITRO AUXILIAR

• JOGADOR:VESTE / CARREGA

• LINHA DE FUNDO / LATERAL

https://www.youtube.com/watch?v=LXPOsd

kAkqQ

https://www.youtube.com/watch?v=LXPOsdkAkqQ


Sequência: período durante o qual a bola está em 

jogo. ‘A bola’ está em jogo a partir do último 

momento em que ela esteja estacionária na palma 

da mão.

Durante uma longa sequencia em uma partida de 

cadeirante entre João x Pedro. João, antes de 

rebater a bola, apoia a sua mão da raquete sobre a 

mesa. Qual a atitude do árbitro?

DEFINIÇÕES



Carlos se posiciona para sacar, lança a bola mais de 

15cm e ela, na descendente, toca em sua camiseta, 

resultando num bom serviço. Qual a atitude do 

árbitro?

Em um jogo de duplas, a equipe AB erra na 

ordem de sacar e XY faz um bom retorno. Qual a 

atitude do árbitro?

O jogador, ao se posicionar 

para sacar, deixa a bola cair 

acidentalmente. Qual a 

atitude do árbitro?

DEFINIÇÕES



ORDEM DO JOGO

linkhttps://www.youtube.com/watch?v=2AFyBRlnNmU

Duplas: O primeiro jogador saca, o recebedor faz o 

retorno, então o parceiro do sacador faz um 

retorno e o parceiro do recebedor faz seu retorno 

e assim segue-se até a finalização da sequência.

Individual: Primeiro o sacador executa o serviço, 

então o recebedor faz um bom retorno; e assim 

por diante o sacador e o recebedor, 

alternadamente, executam seus retornos.

https://www.youtube.com/watch?v=2AFyBRlnNmU


A

X

B

Y

ORDEM DO JOGO

AB x XY



ORDEM DO JOGO
Em jogos de duplas, quando pelo menos UM jogador 

for cadeirante, o sacador primeiro faz um serviço, o 

recebedor faz um retorno, e a partir daí qualquer 

jogador da dupla cadeirante pode fazer retornos.

Em jogo de duplas para cadeirantes, nenhuma parte 

da cadeira de rodas pode ultrapassar a linha central 

da mesa.



SERVIÇO PONTO LET



Palma da mão aberta, 

bola estacionada

Lançar no mínimo a 

16cm, o mais vertical 

possível.

Bater na descendente.

Nada entre a bola e o 

adversário

Lançar com a mão 

livre estando a bola 

acima do nível da 

mesa e atrás da 

linha de fundo



Durante um confronto, Bia se posiciona para servir,  

após 5 segundos muda de ideia e se move para outra 

posição. Qual atitude do árbitro?

Quais os principais requisitos que 

os árbitros devem avaliar na 

execução do serviço?

link

Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=EMBeJFnJKjk

https://www.youtube.com/watch?v=bcudCvg7CL8
https://www.youtube.com/watch?v=EMBeJFnJKjk


Cesar vai servir e em um movimento continuo, traz a 

mão abaixo da superfície da mesa,  lançando a bola 

mais de 16cm. Marcio não consegue fazer um bom 

retorno. Qual atitude do árbitro?

Bia lança a bola para dar o serviço e um separador 

cai em outra mesa, então ela imediatamente, 

levanta a mão livre pedindo obstrução ao árbitro. 

Qual a atitude do árbitro?



Uma sequência interrompida.

Recebedor despreparado

SITUAÇÕES:

Saque “queimar” (bom serviço)

Falha no saque ou retorno devido a 

distúrbios  fora do controle do 

jogador



Saque cadeirantes

Em jogo individual, a bola sair por umas das laterais;

Parar em cima da mesa do recebedor;

A bola retornar em direção à rede.

E se o atleta bater na bola antes dela cruzar a 

linha lateral?



Introduzir o sistema de aceleração

Penalizar atleta/técnico

Condições de jogo perturbadas

Corrigir um erro na ordem de sacar, receber ou 

lado

Situações que podem ser LET.



PONTO
Se não houver nenhuma obstrução, caracteriza-se 

ponto quando:

Saque ou retorno incorreto.

A bola tocar qualquer coisa 

interrompendo sua 

trajetória.

Em um jogo de duplas cadeirantes, qualquer parte 

de uma das cadeiras ultrapassar a linha central 

imaginária.

O jogador, propositalmente, 

bater duas vezes na bola.

Contagem de pontos: 

sacador – recebedor. 



Se a mão livre do jogador tocar a superfície de jogo

Se o jogador ou qualquer coisa que ele vista ou 

carregue mover a superfície de jogo ou tocar o 

conjunto da rede

Em duplas, se o jogador bater na bola fora da ordem 

estabelecida no inicio do jogo

Quando o jogador cadeirante não mantiver um  

mínimo de contato com o assento ao rebater a bola 

Quando o jogador cadeirante tocar a mesa com 

qualquer mão antes de bater na bola

Quando o jogador cadeirante tocar o pé no chão 

durante o jogo

PONTO



Se o placar atingir 10x10, 

ganhará o primeiro 

jogador/dupla que fizer 2 

pontos seguidos.

Ganha o set, o jogador/dupla 

que primeiro atingir 11 

pontos.

Entre sets, o jogador tem direito a 1 minuto de 

intervalos



JOGO
Disputas sempre  em melhor de número ímpar de sets.

O jogador/dupla tem direito a 2 

min de aquecimento, antes do 

início do jogo.

Ex.: 3; 5; 7...

Os jogadores tem direito ao uso da 

toalha a cada 6 pontos corridos, 

longas interrupções e troca de lados 

no último set possível.

O jogador/dupla tem direito a 1 

tempo técnico durante o jogo.



ORDEM DE SACAR, 

RECEBER E LADO

Sorteio

2 saques para cada jogador

1 saque – sistema de aceleração

A dupla que venceu o sorteio e escolheu sacar deverá 

definir qual jogador irá sacar primeiro. Então a dupla 

recebedora define qual jogador irá receber primeiro. 

A partir do segundo set de uma partida de dupla, com 

o primeiro sacador já escolhido, o primeiro 

recebedor será o jogador que sacou para ele no set 

anterior.



ORDEM DE SACAR, RECEBER E 

LADO

O jogador/dupla que sacar primeiro em um set, 

deverá ser recebedor no set seguinte. No último set 

possível, a dupla recebedora deve trocar a ordem do 

recebimento quando qualquer uma das duplas atingir 

5 pontos.

O jogador/dupla que iniciar em um  dos lados da 

mesa, no set seguinte iniciará no outro lado. Ainda, 

no último set possível do jogo, o jogador/dupla 

troca de lado quando se atingir 5 pontos.



ORDEM DO JOGO DE DUPLAS
Ex: A/B  x   X/Y

Davi

Igor

Bia

Ana

Davi

Igor

Bia

Ana Igor

Bia

Ana

Davi



davi

Igor

Bia

Ana

2
10

18

4
12

20
6

14
22

8
16

24

EXEMPLO QUEM SACA?



FORA DA ORDEM DE SACAR, 

RECEBER e LADO

Se o jogador sacar/receber fora da ordem, o jogo 

deve ser interrompido para correção tão logo o 

erro tenha sido  descoberto; o mesmo se aplica 

para lado da mesa.

O placar atingido antes de se interromper a 

sequência, para correção do erro, não deve ser 

alterado.



SISTEMA DE ACELERAÇÃO

O limite de tempo de um set é de dez minutos. A 

partir daí introduz-se o sistema de aceleração, caso o 

placar não tenha atingido a soma de 18 pontos, ou a 

qualquer tempo quando solicitado por ambos 

jogadores/duplas.

Bola em jogo: saque para o último jogador que o 

executou.

Bola fora de jogo: saque para o último jogador 

que o recebeu.

1 saque para cada jogador até o final do jogo



SISTEMA DE ACELERAÇÃO

Contador de Batidas para contar as devoluções 

do recebedor

Uma vez introduzido o sistema de aceleração ele 

permanecerá até o final do jogo.

O jogador/dupla que recebe, marca o ponto se 

fizer 13 bons retornos  



Comportamento - disciplina
Comportamentos ofensivos e injustos que possam 

denegrir o esporte devem ser combatidos. Para 

isso, o árbitro tem como recurso o uso de cartões 

de penalidade.

Em qualquer momento, se a ofensa for muito 

grave, o árbitro deve reportar-se ao árbitro 

geral.



Comportamento - disciplina

COMO APLICAR OS CARTÕES?

1º Ofensa -

2º Ofensa -

3º Ofensa -

Cartão Amarelo

Cartão Amarelo e Vermelho (1 ponto)

Cartão Amarelo e Vermelho (2 pontos)



VESTIMENTA DOS ATLETAS

A cor principal da camiseta tem que ser de cor 

diferente da bola.

Jogadores/adversários devem usar camisetas de 

cores claramente distintas.



Fontes

Livro de Regras do Tênis de Mesa – Espanhol. – site ULTM  

Links: www.google.com/tenisdemesa

Curso de regras de Delano Lai Fatt – traduzido por 

Leonor Demario e Maria Ferrer Ferreira.

Handbook – Cap. II The laws of table tennis – Site ITTF

Coordenadora de Arbitragem CBTM – Mariclea Gomes

Equipe: Leonor Demario e Maria Ferrer Ferreira

Website da ITTF.

http://www.google.com/tenis


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TÊNIS DE MESA

mariclea@cbtm.org.br


