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Kontrola czyli tzw. czucie pi³eczki na rakiecie podczas uderzenia spêdza sen z oczu producentom ok³adzin, a ostatnio i
profesjonalnych desek do teni-
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sa sto³owego. Dobry parametr
kontroli przy ok³adzinach i deskach o niskich parametrach
szybkoci uzyskaæ jest ³atwo.
Trudnoci z uzyskaniem wysokiej kontroli powstaj¹ gdy ronie parametr tempa (szybkoci). W przypadku ok³adzin, celem uzyskania lepszej kontroli
wprowadzono nowe technologie: tensorow¹ czy D.TecS. W
przypadku desek wykorzystano
ju¿ wiele mo¿liwoci poprawienia kontroli poprzez odpowiednie komponowanie i klejenie
fornirów sklejki blatów desek.
Wprowadzono do produkcji, zamiast warstw fornirów, przek³adki karbonowe (ze sproszko-
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W doborze deski do niedawna kierowano
siê jej paramatrami (tempem, kontrol¹ i
wag¹) i tradycyjnym kszta³tem uchwytu
(1). Du¿a konkurencja producentów, postep technologiczny mo¿e spowodowaæ,
¿e w przysz³oci trzeba bêdzie zwracaæ
uwagê równie¿ na konstrukcjê uchwytu.

wanego sprasowanego wêgla
lub grafitu), w³adkê kevlarow¹
czy te¿ aluminiow¹. Poprawiano strukturê sklejek poprzez
dobór jednolitych fornirów
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(monoblade).Ostatnim znacz¹cym krokiem w poprawianiu
kontroli desek wydaje siê byæ
zastosowanie blatów z³o¿onych
z kombinacji rodkowej warstwy balsy wstawionej w³óknami prostopadle do zewnêtrznych fornirów. Im grubsza warstwa balsy tym deska szybsza,
ale z uwagi na mo¿liwoæ pracy balsy poprzez ugiêcie w momencie uderzenia (rys. 2) przed³u¿a siê czas kontaktu pi³ki z rakietk¹ a to powoduje wiêksz¹
kontrolê. By³ to jeden z ostatnich wynalazków zwiêkszaj¹cych kontrolê deski poprzez
technologiê blatu. Dalej wycig
producentów sprzetu do tenisa

Rewolucja w
uchwytach

Fitter
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sto³owego poszed³ w kierunku
poprawiania parametrów desek
poprzez konstrukcje uchwytów.
W ostatnich dwóch latach pojawi³a siê ca³a gama desek, których producenci twierdz¹, ¿e
dziêki ich pomys³owi parametr
kontroli zosta³ znacznie poprawiony. Wiele z tych konstrukcji zosta³o opatentowanych. Tê
spor¹ iloæ nowych uchwytów
mo¿na by podzieliæ na dwa rodzaje. Jedne bazuj¹ na tworzeniu w uchwycie pustek przestrzennych (ubytków) co powoduje zwiêkszenie elastycznoci
r¹czki (15,16,17,18) a drugie s¹
uchwytami pe³nymi, ale zastosowano w nich przek³adki z in-

nych materia³ów w celu osiêgniêcia podobnego efektu.
Wiêkszoæ takich konstrukcji
r¹czki powoduje te¿ lekkie przemieszczenie rodka ciê¿koci
deski w porównaniu z uchwytem tradycyjnym, a to nie pozostaje bez wp³ywu na kontrolê
uderzeñ. System WRB by³ jednym z pierwszych zastosowanych w uchwycie dla poprawienia kontroli deski (16). Wprowadzi³a go szwedzka Stiga, a
póniej system ten pojawi³ siê
w wyrobach innych firm m.in.

Gewo. Konstrukcja ta charakteryzuje siê niczym nie wype³nion¹ pustk¹ w uchwycie, powsta³¹ z wydr¹¿enia nak³adek, jak i
wyciêcia w czêci blatu wchodz¹cej do r¹czki. Wyciêcia te
powoduj¹, ¿e wnêtrze r¹czki
mo¿na zaobserwowaæ przez
przezroczyste szkie³ka opisuj¹ce rodzaj deski. System ten poprawia kontrolê deski g³ównie
poprzez przesuniêcie rodka
ciê¿koci ca³ej deski. Pozosta³y
materia³ u¿yty na ww deski jest
taki sam jak przy deskach tradycyjnych.
Zaraz po konstrukcji WRB pojawi³a siê spora iloæ konstrukcji uchwytów opartych na systemie Reflex (6), bazuj¹cym
na przed³u¿eniu kontaktu pi³ki
z rakietk¹ poprzez odgiêcie deski w momencie uderzenia pi³ki. Aby zapobiec nieprzyjemnemu i nie lubianemu przez graj¹cych dr¿eniu (wibracji) deski
(6) zastosowano pomiedzy nak³adkami zewnêtrznymi cienkie
wk³adki z t³umi¹cego tworzywa
(7). Teoretyczne odgiêcie blatu
deski przy uderzeniu jest du¿o
wiêksze jak przy desce z r¹czk¹
tradycyjn¹ (3), a wibracje deski
pozostaj¹ na tym samym poziomie. Jeszcze wiêksze teoretycz-
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lajace na odgiêcie blatu. Deska
s+m typ Flame nie posiada
jednak elementu t³umiacego.
Taka konstrukcja powoduje
zró¿nicowanie miejsc oddzia³ywania blatu na uchwyt ze strony bekhendowej i forhendowej
(15). Podobne próby robi³a ju¿
10 lat temu firma Hanno w desce typu Master Grip, ale bez
wiêkszego powodzenia. Firma
Butterfly zaproponowa³a w desce
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Bekhend
Forhend
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ne odgiêcie deski przy uderzeniu a tym samym wieksz¹ kontrolê uzyskano przez zastosowanie konstrukcji reflex - fitter
(4) wraz z przek³adkami nak³adek ze sztucznego materia³u
drewnopodobnego o wiêkszej

jest skuteczniejsze. Firma Joola
wyprodukowa³a tez seriê desek
All Power z uchwytami, w których nak³adki zbudowane s¹ z
promienicie u³o¿onych fornirów, których u³o¿enie przedstawia przekrój 12. Inn¹ technolo-
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elastycznoci ni¿ drewno. Ostatnio wprowadzona przez firmê
TSP seria desek cito - fitter
wykorzystuje w konstrukcji
uchwytu tylko nak³adkê fitter
bez w³adek t³umi¹cych (5).
W³aciwoæ deski do odginania
siê w czasie uderzenia wykorzysta³y te¿ w konstrukcji uchwytów inne firmy. Joola zastosowa³a w deskach przek³adki t³umi¹ce z korka obudowane dooko³a nak³adkami (zamkniête).
Tak skonstruowane s¹ deski Joola K1 i K3. Konstrukcja szybkich desek K1 i K3 (10,11) powoduje, ¿e t³umienie odgiêcia

giê w konstrukcji uchwytów poprawiaj¹cych kontrole deski zaproponowa³a firma Tibhar. System Contact (8) zastosowany w
deskach Samsonov Techno Power, Premium oraz IVL oparty
jest na wype³nieniu czêci wewnetrznej nak³adki t³umiac¹
warstw¹ balsy. Podobn¹ konstrukcjê zasosowa³a firma Andro w desce (18) core system
gdzie czêæ uchwytu wype³niono sztucznym tworzywem piankowym. Firma Scholer & Micke proponuje poprawê kontroli
poprzez przerwê (wyciêcie) w
koñcowej fazie nak³adki pozwa-

18
Boll Forte (14) konstrukcjê blatu w okolicach uchwytu z charakterystycznymi pasami balsy
u³o¿onymi prostopadle do r¹czki. Niemal równolegle z systemem WRB firma Donic wprowadzi³a serie desek typu Senso, popularnie zwane przez zawodników deski z gwizdkiem. Uchwyty w tych deskach
(13) charakteryzuj¹ siê nak³adkami z wydr¹¿onymi przestrzeniami w ró¿nych kszta³tach
(V1,V2,V3). Yasaka w swojej
desce 3D (17) proponuje poprawienie kontroli z wykorzysteniem efektu odchylenia blatu w
ró¿nych kierunkach poprzez
naciecia w blacie znajdujace siê
w miejscu styku nak³adki z blatem deski. Producenci wszystkich przedstawionych nowoci
twierdz¹, ¿e konstrukcja ich
uchwytów powoduje lepsze
przenoszenie do d³oni efektów
powstaj¹cych w momencie uderzenia pi³ki o rakietkê, a co za
tym idzie lepsze tzw. prowadzenie pi³ki. Parametry wszystkich
desek w wielu katalogach s¹
zró¿nicowane, dlatego te¿ najlepszym ale i najdro¿szym sposobem sprawdzenia nowoci
jest praktyka. Chyba dlatego
w³anie zdecydowana wiêkszoæ graj¹cych pozostaje przy
deskach tradycyjnych.
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