
Σεμινάριο προπονητών 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης 



Βασικές δεξιότητες 

1)Κατάλληλη ρακέτα 

2)Σωστός τρόπος κρατήματος 

3)Διδασκαλία βασικών 

χτυπημάτων και σωστή στάση 

4)Σέρβις 

5)Εκμάθηση τεχνικής 

χτυπημάτων 

 

 



         Σε όλα τα αθλήματα έτσι και στην 

επιτραπέζια αντισφαίριση το κλειδί είναι: 

 

             ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

       ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

       ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 



Προθέρμανση 

 

• Πριν αρχίσει η προπόνηση πρέπει πάντα 

να γίνονται ασκήσεις προθέρμανσης 

 

 

• Οι ασκήσεις προθέρμανσης θα πρέπει να 

διαρκούν 10’-15’ 



Σκοπός προθέρμανσης 

• Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 

 

• Αύξηση του καρδιακού παλμού 

 

• Διάταση των μεγάλων μυϊκών ομάδων 

που θα χρησιμοποιηθούν στην 

προπόνηση 



• Η προθέρμανση στην επιτραπέζια 

αντισφαίριση περιλαμβάνει απλό τρέξιμο, 

διάφορες δρομικές ασκήσεις και ταχύτητες 

• Περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις για τους 

μύες των καρπών, των χεριών, του 

κορμού και των ποδιών 

• Τέλος περιλαμβάνει προθέρμανση στο 

τραπέζι στα χτυπήματα της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης  



Αποθεραπεία 

• Είναι σημαντικό να γίνονται ασκήσεις 

αποθεραπείας μετά το τέλος της 

προπόνησης 

 

• Οι ασκήσεις αποθεραπείας πρέπει να 

διαρκούν 10’-15’ 



Σκοπός αποθεραπείας 

• Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος 
και του καρδιακού παλμού 

• Η απομάκρυνση του συσσωρευμένου 
γαλακτικού οξέος από τους μύες (το 
γαλακτικό οξύ δημιουργεί το «κάψιμο» 
στους μύες) 

• Διάταση των μυϊκών ομάδων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί συνεχώς κατά τη διάρκεια 
της προπόνησης  



Η αποθεραπεία περιλαμβάνει 

        διατατικές ασκήσεις 

για όλες τις ομάδες των μυών 



ΛΑΒΗ ΡΑΚΕΤΑΣ 

Αθλήματα  Βασικές δεξιότητες  

Δε διαφέρει η επιτρ. Αντισφαίριση 

 

Σωστή λαβή ζωτικής σημασίας  

ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΩΣΤΗ ΛΑΒΗ  

ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΕΤΑ 



ΠΙΟ ΣΥΧΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

ΠΟΙΑ ΛΑΒΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 

                            ΕΙΔΗ ΛΑΒΗΣ: 

               1)Ευρωπαϊκή (shake hand) 

 



      2)Κινέζικη-Ιαπωνική-Κορεάτικη (penhold) 



Πλεονεκτήματα Ευρωπαϊκής λαβής 

• Ελεύθερες και οι δύο επιφάνειες της ρακέτας 

 

• Καλύτερος έλεγχος της ρακέτας 

 

• Καλύτερος έλεγχος στις γωνίες της ρακέτας 

 



 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

• Η λαβή ελέγχει τη γωνία της ρακέτας 

 

• Η γωνία της ρακέτας ελέγχει: ΥΨΟΣ, 

ΒΑΘΟΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΠΑΛΑΣ, ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ 

• Κράτημα ρακέτας από την παλάμη 

• Αρχή κεφαλής ρακέτας στο V σχήμα 

ανάμεσα σε δείκτη και αντίχειρα 

• Αντίχειρας & δείκτης παράλληλοι με το 

λάστιχο στη βάση της κεφαλής της 

ρακέτας  καλός έλεγχος στη γωνία της 

ρακέτας 

 



• Τα υπόλοιπα δάχτυλα τυλίγονται στη λαβή 

για σταθερότητα  

• Κράτημα σταθερό και όχι σφικτό 

• Η ρακέτα να αποτελεί προέκταση του 

χεριού 

• Το κράτημα παραμένει σταθερό σε όλο το 

παιχνίδι  



 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Όχι μετακίνηση δείκτη & αντίχειρα προς το 

κέντρο της ρακέτας γιατί:  

• Απώλεια ελέγχου ρακέτας  

• Αύξηση πιθανοτήτων να χτυπήσει η 

μπάλα στα δάχτυλα 

 

 



3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΡΑΚΕΤΑΣ 



1. ΟΥΔΕΤΕΡΗ 



1. ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

• Ρακέτα σε κατακόρυφη θέση  

 

• Είναι η θέση ετοιμότητας  

 

• Χρησιμοποιείται στην αναμονή του σέρβις 

του αντιπάλου 

 



2. ΚΛΕΙΣΤΗ 



2. ΚΛΕΙΣΤΗ 

• Η μία επιφάνεια στραμμένη προς τα κάτω 

 

• Χρησιμοποιείται για χτυπήματα top spin ή 

μπλοκ 



3. ΑΝΟΙΧΤΗ 



3. ΑΝΟΙΧΤΗ 

 

• Η μία επιφάνεια στραμμένη προς τα πάνω 

 

• Χρησιμοποιείται για χτυπήματα ψείρας και 

σπρωξίματος (push) 



Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΡΑΚΕΤΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΧΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ 



ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ… 

1. Μια ΚΛΕΙΣΤΗ γωνία παράγει top spin 

(περιστροφή μπάλας που την κάνει να 

απομακρύνεται από τον παίκτη) 

2. Μια ΑΝΟΙΧΤΗ γωνία παράγει back spin 

(περιστροφή μπάλας προς τον παίκτη) 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 

• Ένα καλό χτύπημα θα βελτιώσει 

σημαντικά το παιχνίδι. 

• Μοντέρνο πινγκ πονγκ  σημαντικό 

χτύπημα  επιθετικό 

• Αμυντικό στυλ  μείωση 

• Γνώση βασικών τεχνικών αρχών για την 

εκτέλεση οποιουδήποτε χτυπήματος  



Για να μπορεί να εκτελέσει 

κάποιος ένα χτύπημα καλά θα 

πρέπει πρώτα να ελέγχει 

καλά την μπάλα 



Ασκήσεις για εξοικείωση με την μπάλα & 

για βελτίωση του ελέγχου της 

1.Ισορροπία μπάλας στη ρακέτα(& στις 2 

πλευρές) 

2.Αναπηδήσεις μπάλας στη ρακέτα στην 

πλευρά του forehand(ντράιβ) - ύψος 

αναπήδησης 30 cm. 

3.Επανάληψη της άσκησης από την πλευρά 

του  backhand(ρεβέρ) 





4.Αναπηδήσεις μπάλας & στις 2 πλευρές 

της ρακέτας εναλλάξ 

5.Επανάληψη των πιο πάνω ασκήσεων με 

διαφοροποίηση του ύψους της 

αναπήδησης 

6.Επανάληψη των πιο πάνω ασκήσεων με 

μετακίνηση (περπάτημα ή τρέξιμο)  



 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Κατά την εκτέλεση των ασκήσεων η γωνία 

του αγκώνα πρέπει να είναι περίπου 90ο  

& να υπάρχει απόσταση μεταξύ αγκώνα & 

σώματος 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 



ΚΟΝΤΡΑ FOREHAND 

 



ΚΟΝΤΡΑ BACKHAND 



ΨΕΙΡΑ BACKHAND 



ΨΕΙΡΑ FOREHAND 



ΚΟΝΤΡΑ FOREHAND 

                  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 

Όταν η μπάλα προσεγγίζει τον παίκτη με  

ύψος ή/και με βάθος και έχει πλάγιο ή  

πάνω φάλτσο 



ΣΚΟΠΟΣ 

 

1.Να παίξει ο παίκτης επιθετικά 

 

2.Να σταματήσει το επιθετικό χτύπημα του 

αντιπάλου (η μπάλα να κατευθυνθεί στην 

τελική ή στις πλάγιες γραμμές της πλευράς 

του τραπεζιού του αντιπάλου) 



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι, στην πλευρά του 

forehand 

 

2)Πλάγια/λοξή θέση-Αριστερό πόδι μπροστά 

(δεξιόχειρες) 

 

3)Γόνατα λυγισμένα 





4)Χέρι ρακέτας: Από πίσω και λίγο κάτω 

προς τα εμπρός και ελαφρά προς τα 

πάνω στην κατεύθυνση της μπάλας 

 

5)Ελεύθερο χέρι: Βοηθά στην στροφή και 

στην ισορροπία του σώματος 

 

6)Σώμα: α) Στρίβει 45ο προς τα δεξιά 

              β) Γυρίζει προς την μπάλα 





7)Βάρος σώματος: Από το πίσω στο 

μπροστινό πόδι 

 

 

8)Γωνία ρακέτας  Κλειστή 

 

 

9)Χτύπημα μπάλας  Στο ψηλότερο σημείο 

 

 



ΚΟΝΤΡΑ BACKHAND 

                  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 

Όταν η μπάλα προσεγγίζει τον παίκτη με  

ύψος ή/και με βάθος και έχει πλάγιο ή  

πάνω φάλτσο 

 



ΣΚΟΠΟΣ 

1.Να παίξει ο παίκτης επιθετικά 

 

2.Να σταματήσει το επιθετικό χτύπημα του 

αντιπάλου (η μπάλα να κατευθυνθεί στην 

τελική ή στις πλάγιες γραμμές της πλευράς 

του τραπεζιού του αντιπάλου) 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι, στην πλευρά του  

backhand 

 

2)Θέση σχεδόν παράλληλη με το τραπέζι 

 

3)Γόνατα λυγισμένα 

 





 

4)Χέρι ρακέτας: Από το ύψος του στομαχιού 

προς τα εμπρός & ελαφρά προς τα πάνω, 

στην κατεύθυνση της μπάλας 

 

5)Ελεύθερο χέρι: Βοηθά στην ισορροπία του 

σώματος 

 

6)Γωνία ρακέτας  Κλειστή 





 

7)Κράτημα ρακέτας: Με χαλαρό καρπό στη 

διάρκεια της μετακίνησης του χεριού προς 

τα εμπρός 

 

 

8)Χτύπημα μπάλας  Στο ψηλότερο σημείο 



ΨΕΙΡΑ ΡΕΒΕΡ 



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι στην πλευρά του ρεβέρ 

 

 

2)Θέση σχεδόν παράλληλη με το τραπέζι 

 

 

3)Γόνατα λυγισμένα 



4)Χέρι ρακέτας: Από το ύψος του στομαχιού 

μετακινείται από τον αγκώνα προς τα 

εμπρός και λίγο κάτω σε οριζόντιο 

επίπεδο 

 

5)Ελεύθερο χέρι: Βοηθά στην ισορροπία του 

σώματος 

 

6)Βάρος σώματος: & στα 2 πόδια 





 

7)Γωνία ρακέτας : Ανοιχτή & η ρακέτα 

πρέπει να περάσει κάτω από την μπάλα 

 

 

8)Χτύπημα μπάλας : Στο ψηλότερο σημείο 

και στο πίσω και κάτω μέρος της για να 

αποκτήσει ανάποδη περιστροφή 





                  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Όταν η μπάλα, αν δε χτυπηθεί, αναπηδήσει 

2 ή παραπάνω φορές στο τραπέζι 

 

                         ΣΚΟΠΟΣ 

Εμποδίζει τον αντίπαλο να παίξει επιθετικά 

γι’αυτό πρέπει το χτύπημα να είναι κοντά 

στο φιλέ 

                        



ΨΕΙΡΑ FOREHAND 



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι στην πλευρά του 

Forehand 

 

2)Πλάγια/Λοξή θέση-Αριστερό πόδι 

μπροστά (Δεξιόχειρες) 

 

3)Γόνατα λυγισμένα 

 



4)Χέρι ρακέτας : Από πίσω και πάνω 

μετακινείται από τον αγκώνα προς τα 

εμπρός και λίγο κάτω σε οριζόντιο 

επίπεδο 

 

5)Ελεύθερο χέρι : Βοηθά στην ισορροπία 

του σώματος 

 

6)Βάρος σώματος : Αρχικά και στα 2 πόδια, 

στο τέλος της κίνησης στο μπροστινό 

 





 

7)Γωνία ρακέτας : Ανοιχτή & να περάσει 

κάτω από την μπάλα 

 

 

8)Χτύπημα μπάλας : Στο ψηλότερο σημείο 

και στο πίσω και κάτω μέρος της για να 

αποκτήσει ανάποδη περιστροφή 

 





                  

                  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Όταν η μπάλα, αν δε χτυπηθεί, αναπηδήσει 

2 ή παραπάνω φορές στο τραπέζι 

 

                         ΣΚΟΠΟΣ 

Εμποδίζει τον αντίπαλο να παίξει επιθετικά 

γι’αυτό πρέπει το χτύπημα να είναι κοντά 

στο φιλέ 

 



ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 



   ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑΤΙ 

ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΩΣ & ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Η 

ΜΠΑΛΑ) 

    

 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ : Η ΣΩΣΤΗ ΛΑΒΗ & Η 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 



ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 



 

1)Στην πλευρά του backhand τοποθετούμε 

τον παίκτη ανάμεσα στο φιλέ & στη γωνία 

του τραπεζιού 

 

 

2)Ρακέτα με ανοιχτή γωνία(backhand)- Το 

ελεύθερο χέρι κρατάει την μπάλα σε ύψος 

30 εκ. πάνω από τη ρακέτα 

  



 

 

3)Με ακίνητη ρακέτα ρίχνει την μπάλα πάνω 

της έτσι ώστε αυτή να κατευθυνθεί προς 

την πλευρά του αντιπάλου (Αναπήδηση 

πρώτα στην πλευρά του παίκτη, μετά να 

περάσει πάνω από το φιλέ & τέλος 

αναπήδηση στην πλευρά του αντιπάλου)  



 

4)Επανάληψη διαδικασίας μέχρι να 

εκτελεστεί επιτυχώς 

 

 

5)Απομάκρυνση του παίκτη από αυτή τη 

θέση & τοποθέτησή του πίσω από την 

τελική γραμμή συνεχίζοντας την άσκηση  



ΣΥΜΒΟΥΛΗ… 

    

 

   Όσο ο παίκτης απομακρύνεται από το φιλέ 

θα πρέπει να εκτελεί κίνηση της ρακέτας 

προς τα εμπρός για να δίνει ταχύτητα στην 

μπάλα ώστε να περάσει πάνω από το φιλέ 



«ΝΟΜΙΜΟ» ΣΕΡΒΙΣ 

    

 

   Μετά την εκμάθηση της απλής τεχνικής 

γίνεται εκμάθηση εκτέλεσης σύμφωνα με 

τους κανονισμούς 



 

 

1)  Ισορροπεί την μπάλα στην ανοιχτή 

παλάμη του ελεύθερου χεριού του  και 

πετάει την μπάλα προς τα πάνω, όσο το 

δυνατόν πιο κάθετα, έτσι ώστε να φτάσει 

σε ύψος τουλάχιστον 16 εκατοστών 

αφού φύγει από το χέρι του.  



 

2)  Αφήνει την μπάλα να πέσει και στη 

συνέχεια  την χτυπάει  με την ρακέτα - 

χρησιμοποιώντας την τεχνική που έχει 

μάθει νωρίτερα - έτσι ώστε να 

αναπηδήσει  στην δική του πλευρά του 

τραπέζιου, στη συνέχεια να περάσει 

πάνω από το δίχτυ και μετά να 

αναπηδήσει  στην πλευρά του τραπεζιού 

του αντιπάλου.  



Παράλληλα με την εκμάθηση 

του σέρβις, θα πρέπει επίσης 

να μάθει και την επιστροφή 

(απόκρουση) του σέρβις  



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ(ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ) 



 

2ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 

 

1η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΗΝ 
ΜΠΑΛΑ 

 

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗΘΕΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 





ΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ) 

1)Κοντά στο τραπέζι & περίπου στο κέντρο 

του 

 

2)Χαλαρή στάση σώματος 

 

3)Χέρι ρακέτας : Αγκώνας λυγισμένος, 

ρακέτα μπροστά με ουδέτερη γωνία 





4)Ελεύθερο χέρι : Βοηθά στην ισορροπία  

5)Γόνατα λυγισμένα 

 

 Για μικρό σέρβις : Forehand/Backhand 

ψείρα 

 

 Για μεγάλο σέρβις : Forehand/Backhand 

κόντρα ή σπιν   



ΣΥΜΒΟΥΛΗ… 

 Ποικιλία στις κατευθύνσεις της 

απόκρουσης 

 Απόκρουση στο «αδύνατο» σημείο του 

αντιπάλου (Αδύνατο σημείο : η περιοχή 

που ο παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει τι 

χτύπημα να παίξει. Δεξιόχειρες : Ανάμεσα 

στο δεξί αγκώνα & το δεξί ισχίο)   



ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ 



Για βελτίωση παιχνιδιού  Ποικιλία 

σέρβις σε περιστροφή, ταχύτητα, 

κατεύθυνση της μπάλας 

 

                   Σημαντικό… 

        Η χρήση του καρπού 

 



Μικρό σέρβις με ανάποδο 

φάλτσο(backspin)  

 

 

  Δυσκολεύει τον αντίπαλο 

       να παίξει επιθετικά 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1) Σταθείτε στο τραπέζι και να πάρτε μια 

χαμηλή στάση. Κρατήστε το χέρι και τον 

καρπό χαλαρά.  

 

2)  Πετάξτε την μπάλα προς τα πάνω, όσο 

το δυνατό πιο κάθετα σε ύψος 

τουλάχιστον 16 εκατοστών.  



 

3)  Αφήστε την μπάλα να πέσει και στη 

συνέχεια, με μια κίνηση μπροστά, 

χτυπήστε την μπάλα με τη ρακέτα  - 

χτυπήστε την μπάλα στην κάθοδο, με μια 

γρήγορη κίνηση του καρπού και η ρακέτα 

πρέπει να περάσει  κάτω από την μπάλα 

και να την «γλύψει»- έτσι ώστε να δώσει  

ανάποδο (backspin) φάλτσο στην μπάλα.  





ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ… 

• Γίνεται και με backhand και με forehand 

 

• Περιορίζει τις ευκαιρίες επίθεσης του 

αντιπάλου 

 

• Αυξάνει τις πιθανότητες για μια μακρινή 

απόκρουση 

 



• Η μπάλα πρέπει να χτυπηθεί στο κάτω & πίσω 

μέρος με μια γρήγορη κίνηση του καρπού  για να 

μεταδοθεί στην μπάλα το μέγιστο  ανάποδο 

(backspin) φάλτσο  



Ρεβέρ σέρβις με πλάγιο φάλτσο  

    

    

   Περιορίζει τις επιλογές του αντιπάλου για 

το τι χτύπημα θα επιλέξει να παίξει και έτσι 

αυξάνει τις πιθανότητες μιας αδύναμης 

επιστροφής.  



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

1)Σταθείτε κοντά στο 

τραπέζι, πόδια 

παράλληλα και 

ελαφρά λυγισμένα.  

Κρατήστε το χέρι  και 

τον καρπό χαλαρά.  



 

2)Πετάξτε την μπάλα 

προς τα πάνω, όσο 

το δυνατόν πιο 

κάθετα , σε ύψος 

τουλάχιστον 16 

εκατοστών  



3) Αφήστε την μπάλα να 

πέσει και στη συνέχεια, 

με πλάγια και ελαφρώς 

προς τα εμπρός κίνηση, 

χτυπήστε την μπάλα με 

την ρακέτα.  

Χτυπήστε την μπάλα με 

μια γρήγορη κίνηση του 

καρπού στο πίσω/μεσαίο 

μέρος της, έτσι ώστε να 

μεταδοθεί το μέγιστο 

πλάγιο φάλτσο στην 

μπάλα.  



Σέρβις με ψηλό πέταγμα της 

μπάλας  

    

 

   Mε την ταχύτητα που έχει η μπάλα στην 

κάθοδό της, χτυπώντας τη με τη ρακέτα 

παίρνει περισσότερο φάλτσο 

(περιστροφή) και ταχύτητα. 





Ντράιβ(Forehand)σέρβις με ψηλό πέταγμα της 

μπάλας από τη θέση του ρεβέρ(backhand)  

 

1)Σταθείτε κοντά στο 

τραπέζι στη γωνία του 

ρεβέρ(backhand)  

Κρατήστε το χέρι και 

τον καρπό σας 

χαλαρά.  



2) Πετάξτε την μπάλα προς 

τα πάνω, κάθετα, σε 

ύψος περίπου 60 

εκατοστών.  

 

Σημείωση: Δεν είναι 

πλέον νόμιμο να 

χρησιμοποιείτε το 

ελεύθερο χέρι ή το σώμα 

σας για να κρύψετε το 

σημείο επαφής της 

μπάλας στην ρακέτα.  



3) Αφήστε την μπάλα να 
πέσει και στη συνέχεια 
χτυπήστε τη, 
χρησιμοποιώντας μια 
γρήγορη κίνηση με 
χαλαρό καρπό έτσι ώστε 
να μεταδώσει μέγιστη 
περιστροφή πάνω στη 
μπάλα.  
 Η ρακέτα σας θα πρέπει 
να βρει τη μπάλα όταν 
είναι περίπου 15 
εκατοστά πάνω από την 
επιφάνεια του τραπεζιού, 
δηλαδή στο ίδιο ύψος με 
το δίχτυ.  



  4)Χρησιμοποιείστε 

διάφορα χτυπήματα 

για να 

διαφοροποιήσετε την 

περιστροφή (φάλτσο)  



5) Αποκρύψτε το είδος 

της περιστροφής που 

έχετε μεταδώσει στη 

μπάλα κινώντας την 

ρακέτα σε μια 

διαφορετική 

κατεύθυνση από την 

κατεύθυνση που 

χρησιμοποιήσατε, 

όταν χτυπήσατε την 

μπάλα.  





 

 

Α) Πολλές παραλλαγές περιστροφής 

(φάλτσου) 

 

Β) Βάζοντας πλάγιο φάλτσο  επιστροφή       

σε συγκεκριμένη περιοχή  αύξηση 

πιθανοτήτων επίθεσης  



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

• Γενικά θα πρέπει να προσπαθήσετε να 

σερβίρετε κοντά στον φιλέ για να 

περιορίσετε  τις πιθανότητες του 

αντιπάλου να επιτεθεί, αλλά θα πρέπει 

επίσης να αλλάζετε σέρβις (στο μήκος, 

στην ταχύτητα και στην κατεύθυνση) για 

να ξαφνιάζετε τον αντίπαλο. 



Γενικότερα… 

   

 

 Ένα  μακρύ γρήγορο σέρβις γίνεται από 

μια ελαφρώς κλειστή ρακέτα. Η μπάλα θα 

πρέπει να έλθει σε επαφή με το τραπέζι, 

στο πρώτο τρίτο της  πλευράς σας.  



•  Ένα μικρό και σχετικά αργό σέρβις γίνεται από μια 

ανοιχτή ρακέτα. Η μπάλα θα πρέπει να έλθει σε επαφή 

με το τραπέζι περίπου στα δύο τρίτα της πλευράς σας.  

• Ένα  ιδιαίτερα αποτελεσματικό μικρό σέρβις είναι αυτό 

που η δεύτερη αναπήδηση στην πλευρά του αντιπάλου 

(αν αυτός δεν αποκρούσει) έρχεται σε επαφή με το 

τραπέζι στο τέλος ή πολύ κοντά στο τέλος του 

τραπεζιού.  



ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ 



Μικρό σπρώξιμο (Push)  

 

 

 

Δυσκολεύει τον αντίπαλο στην επίθεσή του 





 

• Σταθείτε πολύ κοντά στο τραπέζι σε μια 

χαμηλή θέση.  

• Κρατήστε το χέρι σας και τον καρπό σας 

χαλαρά. Το ελεύθερο χέρι, λυγισμένο, 

βοηθά στην ισορροπία σας.  

• «Ξαπλώστε» πάνω από το τραπέζι και, 

χρησιμοποιώντας ένα πολύ μικρό 

χτύπημα, χτυπήστε την μπάλα πριν 

φτάσει στην κορυφή της αναπήδησης.  



Συμβουλή… 

 

• Ο σκοπός αυτού του χτυπήματος είναι να 

μην αφήσει τον αντίπαλο να παίξει 

επιθετικά, οπότε θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να στείλετε την μπάλα 

κοντά  στον φιλέ.  



Γρήγορο Επιθετικό σπρώξιμο 

(Push)  

• Σταθείτε πολύ κοντά στο τραπέζι σε μια 
χαμηλή θέση.  

• Κρατήστε το χέρι σας και τον καρπό σας 
χαλαρά. Το ελεύθερο χέρι, λυγισμένο, 
βοηθά στην ισορροπία σας.  

• «Ξαπλώστε» πάνω από το τραπέζι 
χρησιμοποιώντας μια γρήγορη κίνηση του 
καρπού για να προωθηθεί η μπάλα 
γρήγορα και βαθιά 

 





Συμβουλή… 

 

 

  Στόχος είναι να πάει η μπάλα στο αδύνατο  

                 σημείο του αντιπάλου 

                                  ή 

     Να πάει η μπάλα ανοιχτά στις γωνίες  



Ντράιβ άνοιγμα (forehand) 

• Στο ντράιβ(forehand)άνοιγμα  χρησιμοποιείται  κλειστή 
ρακέτα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με τις 
προηγούμενες αποκρούσεις αλλά το χτύπημα της 
μπάλας γίνεται πάνω από το πίσω ή το επάνω μέρος 
της, χρησιμοποιώντας μια χαλαρή κίνηση του καρπού 
προς τα επάνω.  



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ(SPIN) 

        ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

                                  ▼ 

    Χτυπήματα που μεταδίδουν πολλές  

           περιστροφές στην μπάλα 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΕΩΣ & ΠΟΛΥ 

ΔΥΣΚΟΛΗ 

• Η ταχύτητα με την οποία η μπάλα προσεγγίζει 

τον παίκτη ενδέχεται να μην του αφήνει επαρκή 

χρόνο για να καταλάβει πόση είναι  η 

περιστροφή (φάλτσο) της μπάλας.  Ωστόσο, με 

την προπόνηση ο παίκτης θα βελτιώσει την 

ικανότητά του να παρακολουθεί την κίνηση της 

ρακέτας του αντιπάλου και επίσης να 

παρακολουθεί  το λογότυπο της μπάλας για να 

τον βοηθήσει να προσδιορίσει την ποσότητα της 

περιστροφής (φάλτσου).  



Topspin (κανονικό φάλτσο)  

• Το Topspin παράγεται όταν το χτύπημα έχει  

αφετηρία  από κάτω και / ή πίσω από τη μπάλα 

και η ρακέτα «γλύφει»  την μπάλα σε μια κίνηση 

προς τα πάνω και προς τα μπρος.  





Backspin (ανάποδο φάλτσο) 

• Το Backspin(ανάποδο φάλτσο) παράγεται από 

το χτύπημα που αρχίζει από πάνω και/ ή πίσω 

από τη μπάλα και η ρακέτα «γλύφει» την μπάλα 

από κάτω και με μια κίνηση προς τα εμπρός.  



TOPSPIN FOREHAND 



Τεχνική της προς τα κάτω & 

πίσω κίνησης 



1)Απόσταση από το τραπέζι 50-100 εκ στην 

πλευρά του forehand 

 

2)Γόνατα λυγισμένα 

 

3)Αριστερό πόδι μπροστά (δεξιόχειρες) 

 

4)Άνοιγμα ποδιών λίγο μεγαλύτερο από των 

ώμων 

 



 

5)Χερί ρακέτας : Από τη θέση ετοιμότητας, 

καθώς η μπάλα έρχεται, αρχίζει να κινείται 

προς τα δεξιά, πίσω και κάτω. Στο τέλος 

της κίνησης η ρακέτα είναι σχεδόν κάθετη 

και στο ύψος του γονάτου 

 

6)Ελεύθερο χέρι : Βοηθά στην ισορροπία 

του σώματος 



 

 

7)Βάρος σώματος : Μεταφέρεται στο πίσω 

πόδι 

 

 

8)Γωνία ρακέτας : Κλειστή 



Τεχνική της προς τα πάνω 

κίνησης 



 

1)Χέρι ρακέτας : Αρχίζει να κινείται προς τα 

μπρος & πάνω με ταυτόχρονη κίνηση των 

ποδιών. Η ρακέτα «πιάνει και γλύφει» την 

μπάλα με γωνία 70-80 μοιρών όταν η 

αναπήδηση της μπάλας έχει ξεκινήσει την 

καθοδική της πορεία. Στη διάρκεια της 

επαφής γίνεται μια μικρή κίνηση του 

καρπού προς τα πάνω. Στο τέλος της 

κίνησης η ρακέτα είναι μπροστά και λίγο 

πάνω από το κεφάλι.  



 

2)Βάρος σώματος : Από το πίσω στο 

μπροστινό πόδι 

 

 

3)Δεξί πόδι και σώμα με τη στροφή βοηθούν 

να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα η 

μπάλα 



Topspin ρεβέρ (backhand) 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 



 

1)Απόσταση από το τραπέζι 50-100 εκ στην 

πλευρά του ρεβέρ 

2)Πόδια σχεδόν παράλληλα με το τραπέζι 

3)Γόνατα λυγισμένα 

4)Άνοιγμα ποδιών : λίγο μεγαλύτερο από 

των ώμων 

5)Το σώμα κάμπτεται ελαφρά προς τα 

εμπρός 

6)Βάρος σώματος : και στα δυο πόδια 



 

7) Καθώς έρχεται η μπάλα, η ρακέτα κινείται 

προς τα κάτω και φτάνει στο ύψος των 

γονάτων. Η πλευρά του ρεβέρ(backhand) 

της ρακέτας είναι σχεδόν παράλληλη με το 

πάτωμα. Ο πήχυς είναι σε γωνία με τον 

βραχίονα 140-160 μοιρών. Ο καρπός 

λυγίζει ελαφρά προς τα μέσα (προς το 

σώμα). 

 

8)Γωνία ρακέτας : Κλειστή 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 



 

1)Χέρι ρακέτας : Από τη θέση αυτή αρχίζει 

το χέρι να κινείται προς τα εμπρός, πάνω 

και δεξιά. Η επαφή με την μπάλα γίνεται 

στο σημείο που η αναπήδησή της έχει 

αρχίσει την καθοδική της πορεία. Στη 

διάρκεια της επαφής γίνεται μια μικρή 

κίνηση του καρπού προς τα εμπρός και 

πάνω. Στο τέλος της κίνησης το χέρι είναι 

μπροστά και δεξιά από το σώμα στο ύψος 

των ματιών  



 

2)Σώμα : κινείται προς τα πάνω με τη 

βοήθεια των ποδιών 

 

 

3)Ελεύθερο χέρι : λυγισμένο βοηθά στην 

ισορροπία του σώματος 



Η επίδραση της περιστροφής  

•  Όταν δίνεται topspin (περιστροφή 
απομάκρυνσης) στην μπάλα, αυτή θα έχει  μια 
ψηλότερη τροχιά και θα αναπηδήσει από την 
επιφάνεια του τραπεζιού  με μια  προς τα πάνω 
κατεύθυνση.  



•  Όταν δίνεται  backspin (ανάποδη 

περιστροφή) στην μπάλα, αυτή θα έχει μια 

πολύ χαμηλότερη τροχιά, γεγονός που προκαλεί  

χαμηλή  αναπήδηση στην επιφάνεια του 

τραπεζιού.  



ΤΟ ΜΠΛΟΚ 

 

Τρόπος αντιμετώπισης του επιθετικού παιχνιδιού 



• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : όταν η μπάλα που 

πλησιάζει τον παίκτη κινείται πολύ 

γρήγορα προς το μέρος του με ένα topspin 

με πολύ φάλτσο  

 

• ΣΚΟΠΟΣ : να φέρει τον αντίπαλο εκτός 

θέσης και να  μειώσει  τον διαθέσιμο 

χρόνο του για να παίξει το επόμενο 

χτύπημα.  



ΜΠΛΟΚ ΡΕΒΕΡ 



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι στην πλευρά του ρεβέρ 

 

2)Θέση : Σχεδόν παράλληλη 

3)Γόνατα λυγισμένα 

 

4)Χέρι ρακέτας : Από το ύψος του στήθους 

& προς τα εμπρός. Μετακινείται από τον 

αγκώνα σε οριζόντιο επίπεδο 



5)Ελεύθερο χέρι : Βοηθά στην ισορροπία 

του σώματος 

 

6)Βάρος σώματος & στα δύο πόδια 

 

7)Γωνία ρακέτας : Κλειστή 

 

8)Χτύπημα μπάλας : Στην αρχή της 

αναπήδησης 



Συμβουλή… 

• Αυτό το χτύπημα χρησιμοποιείται, όταν η μπάλα 

που πλησιάζει κινείται πολύ γρήγορα, με φάλτσο 

(topspin), προς την πλευρά  του ρεβέρ 

(backhand)του παίκτη. Ο σκοπός αυτού του 

χτυπήματος είναι να βρεθεί ο αντίπαλος εκτός 

θέσης και να μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος του 

για το επόμενο χτύπημα. ’Έτσι θα πρέπει να 

προσπαθήσει ο παίκτης να κατευθύνει το 

χτύπημά του μακριά από τον αντίπαλο και κοντά 

στις τελικές γραμμές. 



Το Ντράιβ(forehand)μπλοκ  



ΤΕΧΝΙΚΗ 

1)Κοντά στο τραπέζι στην πλευρά του 

ντράιβ 

 

2)Θέση : Πλάγια/λοξή με το αριστερό πόδι 

πιο μπροστά από το δεξί 

 

3)Γόνατα λυγισμένα 

   



4)Χέρι ρακέτας : Από το ύψος περίπου του 

στήθους & προς τα εμπρός. Μετακινείται 

από τον αγκώνα σε οριζόντιο επίπεδο 

 

5)Ελεύθερο χέρι : Βοηθά στην ισορροπία 

του σώματος 

 

6)Γωνία ρακέτας : Κλειστή 

 

7)Χτύπημα μπάλας : Στην αρχή της 

αναπήδησης    



Συμβουλή… 

• Αυτό το χτύπημα χρησιμοποιείται, όταν η μπάλα 

που πλησιάζει κινείται πολύ γρήγορα, με φάλτσο 

(topspin), προς την πλευρά  του ντράιβ 

(Forehand)του παίκτη. Ο σκοπός αυτού του 

χτυπήματος είναι να βρεθεί ο αντίπαλος εκτός 

θέσης και να μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος του 

για το επόμενο χτύπημα. ‘Έτσι θα πρέπει να 

προσπαθήσει ο παίκτης να κατευθύνει το 

χτύπημά του μακριά από τον αντίπαλο και κοντά 

στις τελικές γραμμές.  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ 


