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NOWE ZASADY SERWOWANIA
OBOWI¥ZUJ¥CE OD 1.09.2002.
2.6.5.3

Wersja zatwierdzona przez Zgromadzenie Generalne ITTF w dniu 5 kwietnia
2002 w Zagrzebiu.

2.6

PRAWID£OWE PODANIE

2.6.1

Podanie winno zaczynaæ siê od momentu,
kiedy pi³eczka spoczywa swobodnie na
otwartej d³oni nieruchomej wolnej rêki serwuj¹cego.
Podaj¹cy powinien nastêpnie wyrzuciæ pi³eczkê prawie pionowo do góry, bez nadawania rotacji, tak aby wznios³a siê przynajmniej na
wysokoæ 16 cm
po opuszczeniu
d³oni wolnej
rêki, a nastêpnie
opada³a bez dotykania czegokolwiek, zanim
bêdzie uderzona.
W czasie gdy pi³eczka opada
podaj¹cy powinien uderzyæ j¹ tak, aby dotknê³a najpierw jego pola gry, a nastêpnie, po przelocie nad lub wokó³ zespo³u siatki, dotknê³a
bezporednio pola gry odbieraj¹cego; w grze
podwójnej pi³eczka powinna dotkn¹æ kolejno
prawego pó³pola gry podaj¹cego i odbieraj¹cego.
Od rozpoczêcia serwisu do momentu kiedy pi³eczka jest uderzona powinna ona byæ powy¿ej poziomu powierzchni gry i poza koñcow¹ lini¹ sto³u serwuj¹cego oraz nie powinna byæ ukryta przed odbieraj¹cym przez
czêci cia³a lub ubrania serwuj¹cego lub jego
partnera deblowego.
Celem tego przepisu jest uczynienie pi³eczki
widocznej przez ca³y czas trwania serwisu.
Serwuj¹cy zawodnik lub para nie mog¹ podejmowaæ dzia³añ, które mog³yby uniemo¿liwiæ
odbieraj¹cemu widzenie pi³eczki od momentu
kiedy ona opuszcza rêkê serwuj¹cego oraz
widzenie strony rakietki u¿ytej do uderzenia
pi³eczki.
Obowi¹zkiem zawodnika jest podawaæ tak, aby
sêdzia lub sêdzia pomocniczy mogli widzieæ,
¿e on stosuje siê do wymogów prawid³owego
podania.
Jeli nie ma sêdziego pomocniczego i sêdzia
ma w¹tpliwoci odnonie prawid³owoci podania mo¿e on, przy pierwszej okazji w meczu, ostrzec podaj¹cego bez przyznawania
punktu.
Jeli w meczu kolejne podanie wykonywane
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W grze deblowej przy
serwie forhendowym
rêka podaj¹ca znajduje
siê w przestrzeni
ograniczonej trójk¹tem
powsta³ym z po³¹czenia
pi³ki ze s³upkami siatki.
Sêdzia myli: zabraæ
punkt czy nie ?.
Foto T.S.
Polish Open 2002
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przez zawodnika lub jego deblowego partnera
jest w¹tpliwe, co do jego prawid³owoci, z tego
samego lub innego powodu, odbieraj¹cemu
przyznaje siê punkt.
Ilekroæ nast¹pi wyrane uchybienie w stosowaniu wymagañ prawid³owego podania, ¿adne ostrze¿enie nie powinno byæ dawane i odbieraj¹cemu powinno siê zaliczyæ punkt.
Wyj¹tkowo sêdzia mo¿e z³agodziæ wymagania
odnonie prawid³owego podania, gdy jest on
przekonany, ¿e spe³nienie ich jest ograniczone
przez fizyczn¹ niesprawnoæ.

Wyjanienie i intencja nowych zasad (ITTF)
Nowe zasady s¹ skonstruowane tak, aby uczyniæ
serwis w tenisie sto³owym otwart¹ technik¹, który jest w
pe³ni widoczny dla odbieraj¹cego przez ca³y czas.
Szczegó³owa instrukcja i wyjaniaj¹cy pakiet
zosta³ dostarczony przez Komisjê Sêdziowsk¹ ITTF wszyst-

kim miêdzynarodowym sêdziom, ¿eby zagwarantowaæ spójne wdro¿enie tych zasad i respektowania ich ducha .
ITTF rozprowadza wród Narodowych Zwi¹zków wyjaniaj¹cy pakiet, w których zasady nowego serwisu
s¹ demonstrowane w formie opisowej i wizualnej.
W celu zapewnienia serwuj¹cemu mo¿liwoci zastosowania siê do nowych zasad serwowania, wprowadzono kilka wskazówek, pomocnych w osi¹gniêciu tego celu.
1.

2.

3.

Jak tylko wolna rêka (rêka trzymaj¹ca pi³eczkê przy
serwisie) i ramiê wyrzuci pi³eczkê do góry, wolna rêka/
ramiê musz¹ byæ natychmiast usuniête na bok. Inaczej mówi¹c wolne ramiê nie mo¿e pozostawaæ w
obszarze pomiêdzy pi³eczk¹ i odbieraj¹cym; musi byæ
ono poza lini¹ wzroku odbieraj¹cego i pi³eczk¹.
Jeli serwuj¹cy mo¿e wyobraziæ sobie trójk¹tn¹ przestrzeñ utworzon¹ przez pi³eczkê i obydwa s³upki siatki, nastêpnie rozszerzy t¹ przestrzeñ do poziomu g³owy, serwuj¹cy musi wtedy zapewniæ, ¿e ¿adna jego
czêæ cia³a lub ubrania nie wejdzie do tej przestrzeni
(lub nie pozostanie w tej przestrzeni) po wyrzuceniu
pi³eczki ku górze podczas serwisu. To zapewnia, ¿e
przestrzeñ pomiêdzy pi³eczk¹ i odbieraj¹cym pozostaje czysta od jakichkolwiek przeszkód. To jest prosta droga, by zapewniæ, ¿e serwis spe³nia prawid³owe
wymagania.
Wymagana jest niewielka modyfikacja bie¿¹cych serwisów. Zawodnicy musz¹ nauczyæ siê w serwisach z
forhandu usuwaæ jego wolne ramiê z drogi tak szybko jak jest to mo¿liwe do stworzenia prawid³owego,
otwartego i widocznego serwisu.
Nowe przepisy
dotycz¹ce zasad
serwisu mia³y sprawiæ, ¿e regu³y gry
bêd¹ czytelne dla
widza i tym samym
sprawi¹, ¿e dyscyplina bêdzie bardziej atrakcyjna. O
tym, ¿e nie ma to
¿adnego wp³ywu
na wzrost popularnoci tenisa sto³owego przekonaæ
siê mo¿na by³o
podczas tegorocz-

Serw Zoltana
Fejer Konnertha
podczas Polish
Open. Lewa
rêka po
podrzuceniu
pi³ki znajduje
siê w trójk¹cie
powsta³ym po
po³¹czeniu
s³upkow siatki i
pi³ki.
Zgodnie z
interpretacj¹
ITTF serwis
nieprawid³owy.
Sêdzia mo¿e
punkt zabraæ
lub nie.
Foto: Modest

Intencj¹ wprowadzenia nowych regu³ serwisu jest uczynienie
zasad samych w sobie jasnych i ³atwych do interpretacji !!!?? (ITTF).

nego Polish Open. Trybuny wia³y pustkami, a nieliczni
ogl¹daj¹cy mogli odnieæ wra¿enie, ¿e po wprowadzeniu nowych zasad nic siê nie zmieni³o. Otó¿ nic bardziej b³êdnego. Rzeczywicie, prawie wszyscy zawodnicy serwuj¹ tak jak przed zmian¹ zasad, a widz jak
przedtem nie wiedzia³, dlaczego zawodnik nie odebra³
serwu, tak teraz te¿ nie wie ... dlaczego sêdzia odebra³
punkt serwuj¹cemu. Dzieje siê tak, gdy¿ nowe regu³y
s¹ tak sformu³owane, ¿e stanowi¹ legislacyjny bubel.
O ile same zasady ujête w par. 2.6 przepisów ITTF nie
wzbudzaj¹ w¹tpliwoci, o tyle wyjanienia i opisy graficzne rozsy³ane przez pomys³odawców z ITTF przecz¹ sformu³owaniom w par. 2.6 i wprowadzaj¹ takie zamieszanie, ¿e ... regulaminy nie decyduj¹ o prawid³owoci serwisu a tylko widzimisie sêdziego. O tym czy
pojedynek przebiega bez zak³óceñ decyduje dobra wola
sêdziego. Nikt z widzów, trenerów i zawodników nie wie,
czy sêdzia odebra³ punkt serwuj¹cemu stosuj¹c przepisy regulaminu, czy te¿ wyjanienia do niego. Niestety, sêdziowie w sytuacjach w¹tpliwych nie udzielaj¹ ¿adnych wyjanieñ zawodnikom, a pytania zawodników kwituj¹...¿ó³t¹ kartk¹. Jest to ich obrona przed brakiem
umiejêtnoci wyjanienia problemu. W zawodach miêdzynarodowych brak wyjanieñ powodowany jest niestety problemami jêzykowymi. Taka sytuacja byæ nie
mo¿e. Podwa¿a to czystoæ gry. Zdarzaj¹ siê ju¿ niestety naciski na sêdziów na odbieranie punktów przeciwnikom tworzone przez dzia³aczy. Dowolnoæ interpretacji s³u¿y takim zachowaniom. O dziwo, zdecydowana wiêkszoæ zawodników zachowuje siê profesjonalnie i nie krytykuje serwisów przeciwnika. Zdarzaj¹
siê te¿ przypadki odwrotne. Zawodowemu graczowi nie
sprawia satysfakcji zwyciêstwo przez odebranie punktu przeciwnikowi z powodu legislacyjnego bubla wymylonego przez dzia³aczy. Tak te¿ by³o w pó³fina³owym
pojedynku debla podczas Danish Open. Zwyciêstwo
pary B³aszczyk/ Krzeszewski nad par¹ Chila/ Oh Sang
Eun dawa³o im awans do fina³ów ITTF Pro Tour. Uwa¿ny sêdzia w ostatnich setach przypomnia³ sobie, ¿e
jeszcze nie odebra³ nikomu punktów za serwis i zacz¹³
zabieraæ punkty naszej parze. Rozbawieni c.d. str. 22
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t¹ sytuacj¹ Chila i Oh kilkakrotnie zwracali sêdziemu
uwagê, ¿e serwisy przeciwników s¹ w³aciwe. Sêdzia
nie potrafi³ wyjaniæ, czy zabiera punkt, bo pi³ka jest
niewidoczna dla przeciwnika w momencie odbicia, czy
te¿ w czasie lotu pi³ki jaka czêæ cia³a serwuj¹cego
znalaz³a siê w trójk¹cie (s³upki siatki + pi³ka) istniej¹cym w wyjanieniach ITTF. Taka sytuacja powoduje,
¿e nasza dyscyplina powoli zbli¿a siê do ³y¿wiarstwa
figurowego (patrz ostatnia olimpiada zimowa), gdzie o
wyniku decyduje sêdzia, a nie umiejêtnoci zawodnika. Wygrywa nie ten kto ma wiêcej, ale ten kto ma
mniej.... zabranych punktów przez sêdziego, przewa¿nie bez uzasadnienia. Co bardziej rozs¹dni sêdziowie
widz¹c, niedomagania przepisu, nie przyk³adaj¹
wiêkszej wagi do drobnych uchybieñ i pozwa-

Podczas pucharowego
meczu z Gazem Z. Góra
Philippe Saive (z lewej)
równie¿ mia³ problemy z
szybkim zabraniem rêki z
zakazanego przez ITTF
trójk¹ta. Ca³e szczêcie,
¿e mecz toczy³ siê w
przyjaznej atmosferze.

Leworêczna Mihaela
Steff ( z lewej) po
podrzuceniu pi³ki
utrzymuje rêkê i bark w
zakazanym trójk¹cie. Nie
jest to celowe a jedynie
nawyk. Co zrobi sêdzia nigdy nie wiadomo.
Foto: T.S. - Polish Open
2002.
Czy Timo Boll (z prawej)
nie trzyma zbyt d³ugo
rêki po podrzuceniu pi³ki
w zakazanym trójk¹cie?
Tego nie wie nikt, ale
zawodnicy z najwy¿szej
pó³ki mog¹ liczyæ na
przychylne oko sêdziego.
Foto: T.S. Polish Open
2002.
laj¹ na p³ynny przebieg pojedynku. Najbardziej przykre
jest odbieranie punktów w przypadku, gdy w zalecanym przez ITTF trójk¹cie znajdzie siê przypadkiem
czêæ ³okcia lub.... nosa serwuj¹cego, co nie ma ¿adnego wp³ywu na czytelnoæ zagrania. Zdecydowana
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wiêkszoæ zawodników ³amie wprowadzone przez ITTF
uregulowania. Nie jest to bynajmniej zamierzone, a
jest wynikiem nabytych przez kilkanacie lat nawyków,
o których w czasie walki czêsto siê zapomina.

Gdyby kto siê
upar³ to móg³by
uznaæ, ¿e
Bastian Steger
(z prawej) w
pewnym
momencie lotu
pi³ki za³ania j¹
przeciwnikowi.
Foto: T.S. Polish Open
2002
W ostatnim czasie wprowadzono trzy istotne zmiany w
dyscyplinie. Skrócono sety do 11, zwiêkszono pi³kê do
40 mm i rozregulowano zasady serwisu. Z tych trzech
nowoci tylko skrócenie setów uatrakcyjni³o zawody.
Jednak¿e wszystkie te zmiany nie nie maj¹ ¿adnego
wp³ywu na zwiêkszenie ogl¹dalnoci, czêstotliwoci
transmisji telewizyjnych i zainteresowania mediow. W
tym samym czasie kiedy wrêczano Chiñczykowi Ma Linowi czek na 18 tys USD za zwyciêstwo w warszawskim Pro Tour, tenisista Hewitt odbiera³ za wygranie
turnieju tenisowego 800 tys USD. Wystarczy³o te¿, ¿e
w Japonii znalaz³ siê przeciêtny sponsor i ufundowa³
roczn¹ nagrodê 1 mln dolarów, aby w Pro Tourze nie
zagra³o 15 czo³owych zawodników wiata. Gdy tylko
Chiñczycy znios¹ blokadê startu w Japonii dla swoich
zawodników turnieje Pro Tour stan¹ siê imprezami II
kategorii. Mr. Scharara prosimy nas nie szpikowaæ nastêpnymi pomys³ami dla uatrakcyjnienia dyscypliny w
postaci podniesienia siatki, zmiany wymiarów sto³u. Nie
têdy droga do podniesienia rangi dyscypliny.
/red/

