"wie¿y klej"

Radivoj Hudetz

Zaczê³o siê od Klampara?
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych,
tacy czo³owi gracze jak Klampar,
Yonyer, Surbek czy Appelgren jako
pierwsi zaczêli stosowaæ grê na
wie¿ym kleju. Powszechnie uznaje siê, ¿e pierwszym zawodnikiem
wykorzystuj¹cym efekt wie¿ego

Tibor Klampar (u góry) i Mikael
Appelgren trzykrotny Mistrz Europy
(u do³u) uwa¿ani s¹ za prekursorów
stosowania wie¿ego kleju.

kleju by³ Wêgier Tibor Klampar. Od
tego czasu zaczêto produkowaæ
specjalne kleje, a liczba zawodników stosuj¹cych tê metodê ci¹gle
siê zwiêksza.

W dzisiejszych czasach nawet kadeci, którzy trenuj¹
intensywnie, u¿ywaj¹ wie¿ego kleju.
Klejenie sta³o siê powszechnym zjawiskiem wród prawie wszystkich
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czo³owych zawodników reprezentuj¹cych ofensywny styl gry.

Klejenie - rzecz prosta
Klejenie stosuje siê regularnie, zarówno przed meczem, jak i treningiem. Po pierwsze ok³adzina musi
byæ delikatnie odklejona od deski.
Zalecane jest, aby wczeniej powierzchniê deski zabezpieczyæ
cienk¹ warstw¹ lakieru w celu unikniêcia odrywania siê drewna od deski. Nastêpnie na³o¿yæ cienk¹ warstwê specjalnego kleju na deskê i
na g¹bkê i pozostawiæ do wyschniêcia. Ta procedura mo¿e byæ powtarzana raz lub wiêcej razy zanim
ok³adzina zostanie przyklejona do
deski. Problemem mo¿e byæ dok³adne dopasowanie ok³adziny do
brzegów deski, poniewa¿ ok³adzina
pod wp³ywem kleju zmienia swój
kszta³t. Równomiernie dociskaj¹c
nale¿y powoli przyklejaæ ok³adzinê.
Teraz mo¿esz ju¿ graæ i czuæ ró¿nicê gry na wie¿ym kleju. Procedura ta mo¿e byæ powtarzana za ka¿dym razem przed gr¹. Ka¿dy gracz
indywidualnie dopasowuje iloæ nak³adanego kleju do w³asnych potrzeb. U¿ywane ok³adziny mog¹ reagowaæ odmiennie od nowych, dlatego mo¿e siê zdarzyæ, ¿e na now¹
ok³adzinê bêdzie trzeba na³o¿yæ
wiêcej warstw kleju. Czêste klejenie powoduje odk³adanie siê go na
podk³adzie (g¹bce) i aby osi¹gn¹æ
najlepszy efekt, nale¿y tê warstwê
odpowiednio zdejmowaæ.
Technika klejenia sta³a siê rytua³em
wykonywanym przed ka¿dym treningiem, meczem czy zawodami.
Ka¿dy zawodnik sam odkrywa, ile i
jak czêsto musi kleiæ, aby wspomóc
osi¹gniêcie najwy¿szej formy.
Do przyklejania ok³adziny potrzebne s¹:
- pêdzelek do rozprowadzania kleju
- specjalny wa³ek do równomiernego docisku ok³adziny a zarazem
unikniêcia powstania pêcherzy pomiêdzy desk¹ i ok³adzin¹
- no¿yczki lub no¿yk do dociêcia
ok³adziny do kszta³tu deski.

Efekty stosowania
wie¿ego kleju
Kleje do rakietek musz¹ mieæ atest
Miêdzynarodowej Federacji Tenisa
Sto³owego (ITTF).
Kiedy mylimy o kleju, mylimy o
³¹czeniu rzeczy razem. W klejach
specjalistycznych do tenisa sto³owe-

go nie mniej wa¿ne jest to, jakie wywo³uje on zmiany w strukturze komórkowej ok³adziny. Kleje te powoduj¹, ¿e komórki g¹bki podk³adu
ok³adziny pêczniej¹ (powiêkszaj¹
siê), co w efekcie zwiêksza horyzontalne naprê¿enie ok³adziny. Poniewa¿ klej ten jest specjalnym p³ynem
nie powoduje zupe³nego przytwierdzenia ok³adziny do deski. Ponadto g¹bka lekko lizga siê po desce
w momencie odbicia pi³ki, co daje
zwiêkszone napiêcie gumy, a w rezultacie silniejsze i bardziej rotacyjne odbicie. Pomiary przeprowadzane podczas uderzenia pi³ki trwale
sklejon¹ rakietk¹ (Dr Tiefenbacher)
pokazuj¹, ¿e

ró¿nica miêdzy rakietk¹
wie¿o klejon¹, a rakietk¹
nie klejon¹ jest porównywalna z efektem gry ok³adzin¹ o gruboci podk³adu
2,1mm i ok³adzin¹, która
ma tylko 1,3mm gruboci.
Wzrost rotacji obliczony jest na
12%, a prêdkoci odbicia na 5%.
Przyrost rotacji jest proporcjonalnie
wiêkszy, gdy rakietka jest w ruchu.

Du¿o kleisz
- szybciej niszczysz
wie¿y klejenie, w przeciwieñstwie
do klasycznego przyklejania ok³adziny, sprawia, ¿e ok³adzina zu¿ywa siê znacznie szybciej. Jest to
niew¹tpliwie jeden z niepo¿¹danych
efektów tej metody. Badania pokaza³y, ¿e ok³adzina przyklejana normalnie mo¿e wytrzymaæ ok. 120
bezporednich uderzeñ wykonywanych z najwiêksz¹ si³¹ w ten sam
punkt na jej powierzchni, podczas,
gdy ok³adzina wie¿o klejona wytrzyma jedynie 20 takich uderzeñ.
Przyczyna le¿y w tym, ¿e po³¹czenie gumy z podk³adem jest os³abione, poprzez puchniêcie komórek
g¹bki (efekt wie¿ego kleju). W tym
samym czasie, kiedy klej dostanie
siê do po³¹czenia podk³adu z gum¹
powoduje przerwanie tego po³¹czenia, czego efektem jest tworzenie
siê pêcherzy powietrznych pojawiaj¹cych siê na powierzchni, tzw. purchli. Ok³adzina staje siê wtedy bezu¿yteczna.

Im wiêcej kleju i czêciej
siê go nak³ada, tym prêdzej ok³adzinê bêdzie trzeba wymieniæ na now¹.
Ten niepo¿¹dany efekt tak¿e mo¿e
wzmocniæ stosowanie niew³aciwych klejów, szczególnie rozcieñczanych, np. benzyn¹ ekstrakcyjn¹.
Efekt wie¿ego kleju mo¿e byæ bar-

dzo widoczny szczególnie podczas
gry rotacyjnej z wykorzystaniem
uderzeñ kontra topspin. Nadzwyczaj du¿a rotacja bêdzie wtedy sz³a
w parze ze zwiêkszon¹ szybkoci¹
uderzeñ. Efekt mo¿e byæ niekorzystny, kiedy bêdziemy chcieli uderzyæ
pi³kê lekko i dok³adnie. Im wiêcej
kleju u¿ylimy (warstw), tym trudniej
nam bêdzie kontrolowaæ rotacjê
przeciwnika.

Nie klej zbyt wczenie
Ok³adziny elastyczne, wysokiej jakoci, ze stosunkowo miêkkim podk³adem najlepiej nadaj¹ siê do wie¿ego klejenia i s¹ najczêciej u¿ywane do gry ofensywnej. Dla gry rotacyjnej szczególnie wa¿na jest horyzontalna (pozioma) elastycznoæ,
a miêkki podk³ad umo¿liwia lepsze
wnikanie kleju w g¹bkê.

Wa¿ne jest, aby nie rozpoczynaæ klejenia zanim
podstawy techniki ofensywnej nie zostan¹ solidnie
wyuczone i dobrze opanowane.
Nie bêdzie ¿adnych korzyci z klejenia we wczesnym etapie szkolenia, a zawodnik ani nie bêdzie mia³

kontroli nad rakietk¹, ani nie bêdzie
w stanie przyswoiæ sobie podstawowych umiejêtnoci technicznych nowoczesnej gry ofensywnej. Technika wie¿ego klejenia powinna byæ
wprowadzana stopniowo. Nadu¿ycie spowoduje nieprawid³owy rozwój ruchowy zawodnika i bêdzie
prowadzi³o do nieodpowiedniego
zrozumienia korzyci p³yn¹cych z
u¿ywania wie¿ego kleju. Jeli
umiejêtnoci gracza zwiêkszaj¹ siê,
a zawodnik osi¹gn¹³ redni poziom
gry, stosowanie wie¿ego kleju
mo¿na stopniowo zwiêkszyæ. Jednak nie do takiego stopnia jak u¿ywaj¹ go najwy¿szej klasy zawodnicy. Wysokiej klasy gracze posiadaj¹ na tyle dostateczn¹ kontrolê ude-

rzeñ, aby mogli u¿ywaæ obficie klejonych rakietek.

Dbaj o zdrowie
Ostatnimi czasy pojawia³y siê liczne niepokoje zwi¹zane ze sk³adnikami klejów, które zawiera³y czêsto
toksyczne substancje. Odby³o siê
wiele dyskusji na ten temat w celu
zrozumienia niebezpieczeñstwa zagro¿enia zdrowia. Przez pewien
czas klejenie by³o nawet zabronione przez ITTF i próbowano zast¹piæ je foli¹ obustronnie klej¹c¹. Dopiero po wprowadzeniu wytycznych
dotycz¹cych stosowania odpowiednich sk³adników, zakaz zosta³ cofniêty.

¯aden z zatwierdzonych
przez ITTF klejów nie zawiera toksycznych substancji
tj. trichloroetylen czy toluol, które zosta³y z klejów
usuniête.
W u¿yciu pojawiaj¹ siê tak¿e inne
kleje spoza tenisowego wiata (zwyk³e kleje kamasznicze i butaprenowe - red.). Pod ¿adnym pozorem nie
powinny byæ tolerowane w tenisie
sto³owym. Jeli zawodnik u¿ywaj¹cy niedozwolony klej zostanie z³apany, kwalifikuje siê do wykluczenia go z turnieju (dotyczy imprez
miêdzynarodowych; regulacje krajowe nie wystêpuj¹). Gorsz¹ jednak
tego konsekwencj¹ jest mo¿liwoæ
utraty zdrowia. Zalecane jest, aby
unikaæ czêstego kontakt kleju (równie¿ zatwierdzonego przez ITTF) ze
skór¹. Powinno siê zawsze u¿ywaæ
pêdzelka przeznaczonego do nak³adania kleju i zawsze kleiæ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

Klej Tibhar Rapid z atestem ITTF to
Mercedes wród klejów. Jest jednak
drogi jak wiêkszoæ klejów ITTF wielu
firm. Dlatego te¿ wielu zawodników,
szczególnie m³odych, siêga po kleje o
szkodliwych dla zdrowia w³aciwociach.
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ok³adziny
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1- Delikatne zerwanie ok³adziny lub odklejenie za pomoc¹ p³ynu do odklejania,
2 - Smarowanie deski klejem, 3 - Smarowanie ok³adziny klejem, 4 - Po wyschniêciu kleju na desce i okladzinie dociniecie
i rozwa³kowanie, 5 - Dociêcie okladziny
na kszta³t deski no¿ykiem lub no¿yczkami.
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