




Kiváló gyakorlási lehetőség még
Premier League játékosok számára is!

- Ronald Koeman -
SOUTHAMPTON FC - VEZETŐ EDZŐ



A Teqball egy új futballalapú sport, amely mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára 
kiválóan alkalmas a technikai tudásuk, koncentrációs készségük és állóképességük fejlesztésére! Azonban 
ezen a speciálisan meghajlított asztalon nem csak képességeinket tudjuk fejleszteni. Elég egy ellenfél a Teqball 
asztal másik oldalán, és máris űzhetünk egy könnyen megtanulható és látványos sportot, hiszen ha valaki már 
hármat tud dekázni, Teqballozni is tud. 

Ez a labdarúgás legtisztább válfaja, mivel a játékosok között nincs fizikai kontaktus. Ezáltal az ütközésekből, 
durva belépőkből származó sérüléseket teljesen ki lehet zárni egy Teqball mérkőzésen, vagy az edzés során. 
Emellett az asztalt sem lehet megérinteni a szabályoknak megfelelően, amely szintén csökkenti a 
sérülésveszélyt.

A Teqball nem versenytársa a futballnak, éppen ellenkezőleg! Használata magabiztossá teszi a játékost, 
tökéletesíti a levegő-levegő játékot és fejleszti a döntéshozatali képességet is, továbbá azt is, hogy az 
úgynevezett “első érintés” tökéletesebbé váljon, ami a mai gyors játékstílushoz elengedhetetlen a futballban.

A Teqball nem a szerencséről szól, itt mindig a jobb játékos győz!

MI A TEQBALL?





SZABÁLYOK

A Teqball a nagypályás futballban használt labdatípusokkal játszható, azonban az 5-ös méretű a hivatalos és 
ajánlott. A Teqballt természetesen mindenki játszhatja a saját maga által kitalált szabályok szerint, azonban a játék 
hivatalos szabályai is nagyon egyszerűek:

Ezen szabályok teszik ezt az egyszerű sportot látványossá és alkalmassá arra, hogy akár a profi futballcsapatok is 
használni tudják az edzések alkalmával. A Teqballt játszhatják ketten (egyéni), hárman (francia páros) négyen 
(páros) vagy többen is (a pingpongban forgóként ismert játékhoz hasonlóan). A Teqball Smart típusú asztalainkon 
az egyszemélyes játék és edzés is alkalmazható.

1, 2 vagy maximum 3 érintésből kell visszajuttatni a labdát a másik térfélre!
Nem szabad az ellenfelet vagy az eszközt megérinteni!
Egymás után ugyanazzal a testrésszel nem lehet megérinteni a labdát!
Egy labdameneten belül maximum kétszer lehet ugyanazzal a testrésszel visszajuttatni a labdát az ellenfél 
oldalára közvetlenül egymás után!

3x

egyéni játék páros játék





A Teqball lelke az asztal, egy új, forradalmi sporteszköz, amely több mint két év empirikus tesztelési és 
tudományos számítási folyamat után lett a jelenlegi formájára kialakítva. A háló szilárd, amely biztosítja, 

hogy a labda kipattanjon róla, elősegítve ezzel a folyamatos játék lehetőségét. A Teqball asztal szerkezete a 
szabályokkal összehangolva nem ad teret a szerencsének, a játékos a saját képességeire van utalva.

TEQBALL ASZTAL





beltéri / kültéri

nem összecsukható

könnyen összeszerelhető

egyedi logó igény esetén hozzáadható (feláras)

fixen telepíthető

időjárásálló (UV és vízálló)

lopásálló (fix telepítés esetén)

A Teqball mellett további két játék

is játszható az asztalon...

Te Tipp:



QATCH
A játék során az ellenfelek az asztal két végén állva egymásnak dobják át labdát. Visszadobni mindig onnan kell, 
ahol elkapták. Eldobás után természetesen az ellenfél térfelén kell egyet pattannia a labdának, melyet vissza kell 
juttatni 3 másodpercen belül. Egy szett 12 pontig tart, melyből kettőt kell megnyerni egy meccs alkalmával. A 
Qatch ennyire egyszerű.

Már több személyi edzővel is tesztelték ezt a játékot, és az eredmények lenyűgözőek voltak, hiszen a játék során az 
egész test izomzatát meg kell mozgatni. Emellett már több kézilabda, kosárlabda csapat is vizsgálja, hogy hogyan 
lehet beépíteni ezt a játékot az utánpótlás nevelésbe. A Qatchet 6-99 év között mindkét nem nyugodtan űzheti, 
akár intenzív testmozgás, akár csak örömjáték a cél. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Teqball asztalon a család 
minden tagja sportolhat.

MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTESZKÖZ



TEQTENNIS

Ehhez a játékhoz semmi más nem kell, kizárólag egy Teqtennis szett. Itt is be kell tartani egy fő szabályt: nem lehet 
megérinteni a sporteszközt. A szabályok ugyanazok, mint a Qatchnél: egy szett 12 pontig, egy mérkőzés két 
győztes szettig tart. Természetesen ez a játék is főleg a sport élményéről szól, azonban remekül fejleszti a 
labdaérzéket és a koncentrációs készséget, hiszen a labda teljesen máshogy pattan az asztallap íve miatt. 



CÉLCSOPORTOK SZABADIDŐKÖZPONTOK

FITNESZ TERMEK

STRANDOK

SZÁLLODÁK

FOCICSAPATOK &
FUTBALLAKADÉMIÁKCSALÁDOK

ISKOLÁK

PARKOK

KÖZTERÜLETEK





DÍJAK

RED DOT
A Red Dot díj a designerek számára olyan, mint az Oscar a filmszakmában. A „Piros 
Pont” eredete 1955-re nyúlik vissza. Három fő kategóriában díjaznak: termék design, 
kommunikációs design és design koncepció. Több mint 11 000 beadvánnyal 61 
országból a nemzetközi "Red Dot Design Awards" a világ legnagyobb és leghíresebb 
ilyen jellegű díja. 2015-ben - termék design kategóriában - a Teqball elnyerte a Red Dot 
díjat. Ezzel a sikerrel olyan cégek mellé került be a Red Dot múzeumába, mint az 
Apple, Ferrari, Logitech, Adidas vagy a Google.

ISPO
Az 1969 óta megrendezett ISPO a világ egyik legnagyobb sporttal kapcsolatos 
„vására”. A legkiemelkedőbb sport termékek minden évben elnyerik az ISPO díját. A 
győzteseket egy független szakmai zsűri választja ki több száz jelölt közül, előre 
letisztázott, világos kritériumok alapján. Ez referenciaként szolgál a kis- és 
nagykereskedők számára a jövőbeni termékeik kiválasztása során, illetve a 
végfelhasználóknak is egy nyomós érv a vásárláskor. A Teqball 2015-ben abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy a döntősök közül kiválasztották és az Egészség és 
Fitness – Rekreáció kategóriában megnyerte az első helyezettnek járó díjat.





1 jövőbeli Olimpiai sport

615 425 YouTube megtekintés
90 489 weboldal megtekintés

7446 követő
1684 előrendelés

292 disztribútor megkeresés...
85 országból

$0 reklámköltség

 Az első 6 hónap alatt





További információk és előrendelés:

www.teqball.com
info@teqball.com


