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SERVICIO CORRECTO 

● Ao comezo do servicio a pelota deberá estar inmóbil, manténdose libremente sobre a 
palma aberta e extendida da man libre do servidor, por detrás da liña de fondo e por riba 
do nível da superficie de xogo.

● A continuación o servidor lanzará a pelota hacia arriba o máis verticalmente posible, sen 
imprimirlle efecto, de maneira que se eleve 16 cm. polo menos tras sair da palma da man 
libre, e logo caia sin tocar nada antes de ser golpeada.

● Cando a pelota descende, o servidor deberá golpeala de forma que toque primeiro o seu 
campo e logo, pasando por riba ou ao redor do conxunto da rede, toque directamente o 
campo do restador; en dobres, a pelota deberá tocar sucesivamente o medio campo 
dereito do servidor e do restador. 

● Cando a pelota é golpeada,  encontrarase por detrás da liña de fondo do servidor, pero 
non máis atrás da parte do corpo do servidor situada máis lonxe da súa liña de fondo, 
exceptuando o brazo, cabeza ou perna. 

DEVOLUCIÓN CORRECTA

●  Tras SER servida ou devolta, a pelota deberá ser golpeada de forma que pase por encima 
ou ao redor do conxunto da rede e toque o campo do opoñente, ben sexa directamente ou 
tras tocar el conxunto da rede

ANULACIÓN

 A xogada será anulada:
● si, no servicio, a pelota toca o conxunto da rede ao pasar por encima del.
● si o servicio realízase cando o restador non está preparado, sempre que o 

restador non intente golpear a pelota.
● gañará a partida o xogador que primeiro alcance 15 tantos.

ELECCIÓN DE SERVICIO

● O dereito a servir inicialmente, rstar ou o lado da mesa decidirase por sorteo, e 
o gañador pode elexir servir ou restar primeiro, ou empezar nun determinado 
lado da mesa. O outro xogador terá a outra elección.

● Despois de xogar 5 tantos, o restador pasará a ser servidor e así ata o final da 
partida.


