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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το άνοιγμα είναι ένα επιθετικό χτύπημα στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση και χρησιμοποιείται 
από όλων των ειδών τους παίκτες .Είναι ένα 
πολύ αποτελεσματικό χτύπημα ,αν εκτελεστεί 
σωστά η κίνηση και η τεχνική από τον αθλητή. 
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ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

• Ο αθλητής είναι κοντά στο τραπέζι σε χαμηλή θέση με 
λυγισμένα γόνατα και το κέντρο βάρος μπροστά. 
Παράλληλο το χέρι (δηλ. ο πήχης του χεριού )με το 
τραπέζι, αφήνω τη μπάλα να σηκωθεί στο ψηλότερο 
σημείο του τραπέζιου μου και χτυπάω με τη ρακέτα μου το 
μπαλάκι με τον πήχη και τον καρπό μου στο τελείωμα της 
κίνησης. 

• Την ώρα που πάω να χτυπήσω τη μπάλα, το σώμα μου 
«ξαπλώνει» πάνω στο τραπέζι ,το κεφάλι μου είναι 
μπροστά ,το χέρι μου είναι χαλαρό και το ελεύθερο χέρι να 
είναι μπροστά λυγισμένο για να βοηθάει στην ισορροπία 
του σώματος. 

• Στο τραπέζι μπαίνω με  δεξί πόδι για τον δεξιόχειρα και 
αριστερό πόδι για τον αριστερόχειρα. 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ  

• Για το άνοιγμα διαγώνιο ανοίγω την ρακέτα 
μου και την ώρα που χτυπάω την μπάλα βάζω 
δύναμη και ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το 
πήχη του χεριού και στο τελείωμα  της 
κίνησης τον καρπό μου .Η κορυφή της 
ρακέτας να κοιτάζει μπροστά και πάνω, εκεί 
που σημαδεύει  να στείλει την μπάλα. Το χέρι 
της ρακέτας είναι ελαφρώς τεντωμένο και 
χαλαρό. (Το μπαλάκι το βρίσκω ψηλά και 
μπροστά). 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 

• Για το άνοιγμα παράλληλο χρησιμοποιώ 
ακριβώς την ίδια τεχνική μόνο που στο 
τελείωμα της κίνησης ο καρπός μου 
παραμένει έξω και παράλληλος με τον φιλέ  
(ο καρπός είναι ψηλά στο ίδιο ύψος με  το 
φιλέ του τραπεζιού). 
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ΑΝΟΙΓΜΑ (ΜΠΑΝΑΝΑ) 

• Υπάρχει τώρα στη μοντέρνα επιτραπέζια αντισφαίριση 
μια τεχνική στο άνοιγμα που το δουλεύουν οι ελίτ 
αθλητές που ονομάζεται άνοιγμα (μπανάνα). Γίνεται 
μόνο με το BACKHAND. Ο αγκώνας είναι ψηλά και  
λίγο έξω από το σώμα του αθλητή , η ρακέτα χαμηλά 
και κάθετη. Ο καρπός σπάει προς τα κάτω η άκρη- 
κορυφή της ρακέτας κοιτάει το τραπέζι και η κίνηση 
που διαγράφη το χέρι χτυπώντας την μπάλα 
σχηματίζει το σχήμα μιας μπανάνας .Ο αγκώνας 
παραμένει ψηλά την ώρα της κίνησης και στρίβει και 
το χέρι τερματίζει διαγώνια και πάνω ,το μπαλάκι το 
βρίσκω στην κορυφή της ρακέτας μου. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

• Όταν εκτελείς την κίνηση να σημαδεύεις βαθειά – έξω στην 
γωνία του τραπεζιού ή στο σώμα ( όταν λέμε σώμα 
εννοούμαι τον αγκώνα του αντιπάλου) ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

• Μετά την κίνηση του ανοίγματος το χέρι του αθλητή 
πρέπει να παραμένει ψηλά ,πάνω από το τραπέζι . 

• Το άνοιγμα είναι μπαλιά ψυχολογίας – αυτοπεποίθησης 
και καλής συγκέντρωσης. 

• Το άνοιγμα είναι μια μικρογραφία της κίνησης του σπιν ( 
άλλοτε βάζω φάλτσο αν η μπαλιά του αντίπαλου είναι 
κομμένη για να την σηκώσω και άλλοτε την χτυπάω πιο 
δυνατά και βαριά αν είναι άφαλτση). 
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• Επίσης πολύ σημαντικό για το χτύπημα του 
ανοίγματος είναι να μπαίνω στο τραπέζι με 
ανοιχτή ρακέτα σαν να πάω να παίξω κοντά ή 
βαθειά μπαλιά και τελευταία στιγμή να 
κλείσω τη ρακέτα με τον καρπό μου με 
ταχύτητα – έκρηξη για να κάνω το άνοιγμα 
που θέλω (διαγώνιο, παράλληλο, στο σώμα). 
Αυτό το κάνουμε για να μη διαβάσει ο 
αντίπαλος μας την κίνηση και να τον 
αιφνιδιάσω. 
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• Ο καρπός στο άνοιγμα κάνει όλη την διαφορά 
γιατί με τον καρπό βάζει όλο το φάλτσο και τη 
δύναμη την ώρα που έρχεται σε επαφή το 
μπαλάκι με την ρακέτα. Ο καρπός μας πρέπει 
να είναι «γλυκός» δηλαδή χαλαρός και 
ευλύγιστος. Αθλητής με σφικτό καρπό- 
σκληρό χέρι δεν θα μάθει ποτέ καλό άνοιγμα 
και θα χει πρόβλημα σε αυτήν την κίνηση 
όσες ώρες και να κάνει προπόνηση σε αυτό το 
χτύπημα. 
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• Όταν πάω στο σέρβις του αντίπαλου να το 
πιάσω κάνοντας άνοιγμα δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να κάνω το πολύ δυνατό χτύπημα και 
να ρισκάρω τον πόντο, αλλά να ανοίξω την 
μπάλα, σίγουρα και να αιφνιδιάσω τον 
αντίπαλο μου. Άλλωστε το λέει και η λέξη της 
κίνησης ( άνοιγμα) ανοίγω το παιχνίδι μου. 
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ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 

• Το άνοιγμα το χρησιμοποιούμαι στην 
υποδοχή δηλαδή μετά το σέρβις του άλλου 
αθλητή ή μετά το κοντά στο φιλέ στην 
διάρκεια ενός πόντου . 

• Όταν παίζουμε με αθλητή που έχει αμυντικό 
στυλ καλό είναι να αποφεύγουμε το άνοιγμα 
για να μην μπερδευτούμε εμείς οι ίδιοι με το 
κομπίνα λάστιχο του αντιπάλου. 
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

• Το άνοιγμα το δουλεύουμε καλύτερα και το μαθαίνουν πιο εύκολα 
οι αθλητές μας στην κούτα ( προπόνηση με πολλά μπαλάκια) ή στο 
ρομπότ 40-45 μπαλάκια. 

• Καλή άσκηση είναι να κάνει σέρβις ο ένας αθλητής και ο άλλος να 
αποκρούει το σέρβις με άνοιγμα μία με το ΝΤΡΑΙΒ του και μία με 
το ΡΕΒΕΡ του ή 10 σέρβις στο ΝΤΡΑΙΒ και 10 στο ΡΕΒΕΡ. 

• Στα μικρά παιδιά να βάζετε να κρατάνε το μπαλάκι με το ελεύθερο 
χέρι τους να το αφήνουν να χτυπάει μαλακά μία ή δύο φορές στο 
τραπέζι και να προσπαθούν να περάσουν την μπάλα  πάνω από το 
φιλέ και να χτυπήσει στην αντίπαλη πλευρά. Το γκελ της μπάλας να 
προσέχετε να μην περνάει το ύψος του φιλέ για να μάθουν να 
ανοίγουν ή να κλείνουν την ρακέτα τους. 

• Το άνοιγμα θέλει καθημερινή  εξάσκηση στην προπόνηση ενός 
αθλητή. 
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