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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Ένα καλό σέρβις είναι ένα  από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί 
να δώσει  ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το 
πιο σημαντικό  χτύπημα στο παιχνίδι ,επειδή παρέχει την δυνατότητα με την 
οποία  ο παίκτης  έχει τον απόλυτο έλεγχο για το πώς και που θα ξεκινήσει 
τον πόντο του. Ένα καλό και σωστό σέρβις θα δώσει στον αθλητή ένα ακόμη 
μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με τον αντίπαλο. 

• Η Προπόνηση πρέπει να περιλαμβάνει  75% Σέρβις – υποδοχή-πρώτη μπάλα- 
τελείωμα πόντων και 25% ράλι (δηλ. ασκήσεις διαρκείας) 

*     O αθλητής με καλό σέρβις έχει και καλή υποδοχή. 
• Στο εξωτερικό δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ασκήσεις με σέρβις και υποδοχή 

(πολλές ώρες). 
• Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει ο αθλητής είναι το κάτω φάλτσο, είναι 

το βασικό σέρβις στην επιτραπέζια αντισφαίριση, μετά από αυτό μπορεί ο 
αθλητής να κάνει και τα άλλα σέρβις με παραλλαγή. 

• Να ακούμε τον ήχο της μπάλας την ώρα που χτυπάμε την μπάλα στην ρακέτα 
μας. 
 

  
 

ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



• Άφαλτσο  σέρβις (γίνεται χωρίς καρπό). 
• Με την ίδια κίνηση να κάνει ο αθλητής και το κάτω φάλτσο και το ενδιάμεσο και 

το πάνω φάλτσο, δηλαδή  η κίνηση να ξεκινάει από το ίδιο σημείο να διαγράφει 
το χέρι την ίδια πορεία και στο τελείωμα της να δουλεύει ο καρπός με ταχύτητα 
για να μπερδεύει τον αντίπαλο. 

• Να ξέρει ο αθλητής μετά το σέρβις του τη μπαλιά θα πάρει από τον αντίπαλο. 
• Ταχύτητα στο χέρι την ώρα που σερβίρει, το σέρβις να μην είναι αργό το χέρι να 

είναι χαλαρό πριν το σέρβις (ο πήχης δηλαδή) και να βάζουμε ταχύτητα στον πήχη 
και στον καρπό μας συγχρόνως την ώρα που πετάμε την μπάλα με το ελεύθερο 
μας χέρι.  

• Κάθε  μέρα θέλει εξάσκηση το σέρβις (30’), το ιδανικό είναι πριν την προπόνηση 
που ο αθλητής είναι ξεκούραστος και πιο συγκεντρωμένος ,(καλύτερα το πρωί ), 
στην πρωινή προπόνηση. 

• 45 μπαλάκια στο κάθε  ΣΕΤ  για να καθαρίζει το μυαλό και να μη σφίγγει το χέρι. 
• Να αφιερώνει μια προπόνηση την εβδομάδα στο σέρβις και υποδοχή 

(τουλάχιστον στους αθλητές που παίζουν πάνω από 14 ώρες την εβδομάδα). 
Μπορεί να βαρεθούν οι αθλητές αλλά δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι για 
την  εξέλιξη τους αυτό το είδος προπόνησης. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 
• ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΣ 
• Από  5 στα 2 και στους 11 πόντους σέρβις περίοδος 2001-2002 
• Αλλαγή στους κανονισμός στο σέρβις περίοδος 2001-2002, να τραβάμε πίσω το ελεύθερο χέρι και το 

πέταγμα να είναι κατακόρυφο. 
• Η μπάλα των 40 mm καθιερώθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. 
• Το πέταγμα της μπάλας πρέπει να είναι 16 εκατοστά τουλάχιστον, η παλάμη του ελεύθερου χεριού 

είναι ανοικτή και την μπάλα την πετάω από την παλάμη και όχι από τα δάχτυλα, το χέρι είναι πάντα 
πάνω από το τραπέζι και έξω , ο αθλητής την ώρα που πάει να σερβίρει μπορεί να έχει την ρακέτα και 
κάτω από το τραπέζι επίσης την ώρα που σερβίρω μπορώ να χτυπήσω και το πόδι μου κάτω. 

• Το σέρβις είναι μοναδικό ,ει ναι  αίσθηση ,είναι έμφυτο,  είναι το ταλέντο του κάθε αθλητή ,ο  παίκτης  
πρέπει να αυτοσχεδιάζει στην προπόνηση του σέρβις, δηλαδή να δοκιμάζει καινούρια σερβίς. Να 
βλεπει  σερβις από άλλους αθλητές και να προσπαθει να φτιαξει το δικο του σερβις που του ταιριαζει 
στον τροπο παιχνιδιου του. Είναι το μοναδικό χτύπημα  στην επιτραπέζια αντισφαίριση που δεν σε 
επηρεάζει ο  αντίπαλος, έχεις όλο το χρόνο να σκεφτείς ποιο σερβίς θα κάνεις   και γιατί?.  

• Όλα τα χτυπήματα στην επιτραπέζια αντισφαίριση μεταξύ των αθλητών μοιάζουν οι κινήσεις τους , το 
σερβίς είναι το μοναδικό χτύπημα που ο κάθε αθλητης έχει διαφορετικό ΣΤΥΛ με διαφορετική ΚΙΝΗΣΗ. 
Λέγαμε παλιά ότι από το σερβίς καταλαβαίνει ο προπονητής το ταλέντο του αθλητή του, ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ 
ΛΑΘΟΣ  (αλλοι αθλητες είναι καλοι όταν ανοιγεται ο ποντος και αλλοι βασιζονται αποκλειστικα στο 
σερβις τους και στην πρωτη μπαλα 

• Όταν  εκτελείς το σερβίς σου πρέπει να νιώθεις τον πήχη σου και λίγο πιο λίγο τον καρπό σου και να 
δίνεις ώθηση στην μπάλα και με το σώμα σου (στρίψιμο κορμού). 

• Eιναι καλο να δουλευουμε το αφαλτσο σερβις μεσα-εξω γιατι αμεσως μας δινεται  η ευκαιρια να παρω 
επιθεση που αυτος είναι και ο σκοπος ενός επιθετικου παικτη (παιχνιδιου) 
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‘’ΜΙΚΡΟ’’ ΣΕΡΒΙΣ  

   Την μπάλα την χτυπάω κοντά στο φιλέ από την 
πλευρά μου περίπου μετά τα 2/3 της 
επιφάνειας της δικής μου πλευράς.  
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ΣΕΡΒΙΣ “ΠΑΝΩ  ΦΑΛΤΣΟ” 

Ο αγκώνας μου είναι ψηλά και η ρακέτα κάθετη 
και πρέπει να χτυπήσω την μπάλα πολύ νωρίς, 
την μπάλα την χτυπάω στην άκρη του λάστιχού 

μου. Επίσης ο αγκώνας μου παραμένει ψηλά και 
τραβάω γρήγορα τον πήχη μου, η κίνηση του 

χεριού μου σταματάει μετά τον αφαλό. Στρίβω 
το σώμα μου και δίνω ταχύτητα στην μπάλα και 

με το σώμα. 

 

ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



ΣΕΡΒΙΣ “ΠΛΑΓΙΟ ΠΑΝΩ ΦΑΛΤΣΟ” 

Ακριβώς το ίδιο με το σερβίς  πάνω φάλτσο, 
μόνο που στο τελείωμα της κίνησης στρίβω λίγο 
την ρακέτα μου με τον καρπό προς τα πάνω και 

μέσα στο σώμα μου. 

ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



ΣΕΡΒΙΣ “ΑΝΑΠΟΔΟ ΠΑΝΩ ΦΑΛΤΣΟ” 

Ο  αγκώνας μου είναι ψηλά, η ρακέτα κάθετη 
και η κίνηση ξεκινάει από τα δεξιά προς τα 

αριστερά κρατώντας τον αγκώνα μου σταθερό 
και δουλεύω με ταχύτητα το χέρι. Έκρηξη του 
πήχη μου και του καρπού μου (ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ).  

Ο καρπός μου στην αρχή της κίνησης είναι 
λυγισμένος ελαφρός προς τα μέσα και πάλι την 

μπάλα την βρίσκω νωρίς και στην άκρη του 
λάστιχου. 
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ΣΕΡΒΙΣ “ΚΑΤΩ ΦΑΛΤΣΟ “ 

Ο  αγκώνας μου είναι πολύ χαμηλά, η ρακέτα 
επίπεδη και χτυπάω την μπάλα πιο αργά. Η κίνησή 

μου δεν σταματάει και τερματίζει στο ύψος του 
αφαλού μου. Το χέρι διαγράφει μια πορεία σαν 

ένα μισό κύκλο, την ώρα που κατεβαίνει η μπάλα 
λυγίζω και τα γόνατα μου και στρίβω το σώμα μου 

για να την βρω στο σωστό χαμηλό σημείο που 
είναι περιπου η ευθεία του φιλέ, το χέρι έρχεται 
από πίσω προς τα μπρός για να έχει δύναμη και 

ταχύτητα η μπάλα, η μπάλα περνάει πολύ χαμηλά 
τον φιλέ για να χτυπήσει στο αντίπαλο γήπεδο και 
να σβήσει. Την μπάλα την βρίσκω στην άκρη της 

ρακέτας μου και μπροστά. 
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ΣΕΡΒΙΣ “ΠΛΑΓΙΟ ΚΑΤΩ ΦΑΛΤΣΟ” 

Ο αγκώνας είναι χαμηλά και η διαφορά είναι 
πως η ρακέτα είναι ελαφρός προς τα κάτω και 

όχι επίπεδη, και στο τελείωμα της κίνησης 
σπάει ο καρπός προς τα μέσα (κοιλιά). 
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ΣΕΡΒΙΣ “ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΑΤΩ ΦΑΛΤΣΟ” 

Εδώ η διαφορά με το ανάποδο πάνω φάλτσο 
είναι ότι ο αγκώνας είναι χαμηλά και ο καρπός 
είναι περισσότερο λυγισμένος προς τα μέσα 
σαν να πετάμε ένα φρίσμπι, το χέρι ξεκινάει 
από το πλάι του κορμιού και επιταχύνει, την 

μπάλα την βρίσκω και εδώ στην άκρη του 
λάστιχου. 
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ΑΦΑΛΤΣΟ ΣΕΡΒΙΣ 

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το κάτω φάλτσο 
στην εκτέλεση της κίνησης είναι ότι την μπάλα 

την πετυχαίνω κοντά στην λαβή της ρακέτας 
μου και την σπρώχνω, και δεν βάζω καρπό. Το 

σερβίς αυτό για να έχει απόλυτη επιτυχία 
πρέπει ο αθλητής να κάνει ακριβώς την ίδια 

κίνηση με το κάτω φάλτσο απλός στο τέλος  να 
μη την κόψει την μπάλα αλλά να την σπρώξει με 

την ίδια ταχύτητα και δύναμη  
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ΣΕΡΒΙΣ  “ΓΡΗΓΟΡΟ” 

Ο αγκώνας είναι ψηλά και έρχεται όλο το χέρι 
από πίσω προς τα εμπρός με πολύ ταχύτητα και 

δύναμη και η κλίση της ρακέτας είναι προς τα 
κάτω (δηλαδή η κορυφή της ρακέτας κοιτάει το 
πάτωμα) και το σώμα ακολουθεί την τροχιά της 

μπάλας που φεύγει μπροστά. Την μπάλα τη 
χτυπάω ακριβώς στο κέντρο της ρακέτας (ξερά). 
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ΣΕΡΒΙΣ “ΣΠΡΩΧΤΟ” 

Ακριβώς όπως το γρήγορο σερβίς μόνο που η 
ρακέτα μου κοιτάει προς τα κάτω και διαγώνια 

(λοξά). Το χέρι κατεβαίνει χαμηλά και τη μπάλα τη 
βρίσκω στην άκρη της ρακέτας μου με πολύ 

ταχύτητα στην κίνηση. 

ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ 

Στο γρήγορο και στο σπρωχτό σερβίς την μπάλα την 
χτυπάω ακριβώς μπροστά μου, δηλαδή στην άκρη 

του τραπεζιού (από την δική μου πλευρά). 
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ΣΕΡΒΙΣ “ΜΕΣΑ-ΕΞΩ” 

Ότι πιο καινούριο και μοντέρνο που υπάρχει 
στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Την μπάλα τη 

σημαδεύω να χτυπήσει ακριβώς στο κέντρο του 
μισού τραπεζιού από την πλευρά μου και 

δουλεύω ακριβώς τις ίδιες κινήσεις στα σερβίς 
μου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΡΒΙΣ 

    Πότε λέμε αυτό ή αυτή η αθλήτρια έχουν πολύ 
καλό σερβίς? 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΣ 

    Πολλές φορές ενώ έχω κάνει πολλές ώρες 
εξάσκηση στα σερβίς μου , την ημέρα των 
αγώνων και ενώ προσπαθώ να κάνω μικρό 
σερβίς αυτό μου πάει έξω δηλαδή βγαίνει 
μεγάλο και ο αντίπαλος παίρνει επίθεση και με 
αιφνιδιάζει ή μου χαλάει τον ρυθμό, ΓΙΑΤΙ? 
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ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• Στο κοντά στο φιλέ να είναι χαμηλά ο αγκώνας και ο πήχης του αθλητή ,επίσης πολύ σημαντικό ο αγκώνας του 
χεριού  να είναι χαμηλά  στην ευθεία του φιλέ. 

• Για το άνοιγμα, παράλληλο το χέρι (δηλ. ο πήχης ) με το τραπέζι και αφήνω λίγο περισσότερο την μπάλα  στο 
τραπέζι να σηκωθεί .Να σημαδεύεις βαθειά –έξω  στη γωνία του τραπέζιου ή στο σώμα.( όταν λέμε σώμα 
εννοούμαι τον αγκώνα του αντιπάλου) πολύ σημαντικό! 

• Την ώρα που πας να αποκρούσεις το σέρβις με κοντά στο φιλέ πρέπει να «ξαπλώσεις» πάνω στο τραπέζι με το 
σώμα σου και το χέρι να είναι ελεύθερο και χαλαρό και ο καρπός να κοιτάει μπροστά ή διαγώνια. Για να φτάσεις 
πιο κοντά  στη μπάλα ρίξε και το κεφάλι πιο μπροστά. 

• Πολύ καλή μπαλιά για την υποδοχή είναι η άφαλτση ψείρα ,για να πετύχω καλή άφαλτση μπαλιά, την μπάλα τη 
βρίσκω στο κέντρο της ρακέτας μου με ταχύτητα και την σπρώχνω βαθειά στην άσπρη τελική γραμμή.(γρήγορη 
κίνηση ) και στο τελείωμα να κλείνω λίγο τον καρπό μου. 

• Η πρώτη μπάλα ( υποδοχή) είναι μπαλιά ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης και καλής συγκέντρωσης. Ποτέ μην πας να 
πιάσεις το αντίπαλο σέρβις με φόβο. 

• Όταν πας να αποκρούσεις ένα σέρβις να έχεις το μυαλό σου ότι είσαι μια τίγρη και θες να επιτεθείς .Όταν θα σου 
δίνεται  η ευκαιρία θα μπεις με αποφασιστικότητα μέσα στο τραπέζι για να πάρεις τον πόντο  

• Περιμένω το σέρβις στην υποδοχή ,έχοντας την άκρη του ματιού μου να είναι στην ευθεία του φιλέ, τα γόνατα να 
είναι ελαφρώς λυγισμένα, το κέντρο βάρος του κορμιού να είναι μπροστά και το χέρι της ρακέτας πάντα ψηλά 
πάνω από το τραπέζι. 

• Όταν πάω στο σέρβις του αντιπάλου κάνοντας άνοιγμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω το πολύ δυνατό χτύπημα 
και να ρισκάρω τον πόντο αν το σέρβις είναι δύσκολο αλλά να ανοίξω τη μπάλα και να προσπαθήσω να 
αιφνιδιάσω τον αντίπαλο μου .Άλλωστε το λέει και η λέξη άνοιγμα (ανοίγω το παιχνίδι μου) . 

• Στο εξωτερικό οι αθλητές/τριες  δουλεύουν πολύ την   ΦΑΛΤΣΟ –ΑΦΑΛΤΣΟ ψείρα μέσα –έξω ( πάρα πολλές ώρες 
προπόνησης σε αυτό το κομμάτι) 
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ΥΠΟΔΟΧΗ 
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