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FIZYKA W ZAWODZIE TENISISTY STOŁOWEGO
ADRIAN SOBCZAK 7d

Rodzaje okładzin w tenisie stołowym:
 Grubość gąbki, która jest częścią okładziny zależy jak chcemy grać, grube gąbki (2.0mm) są używane w
paletkach do ataku, ponieważ te okładziny są bardzo sprężyste i powodują że piłka jest bardzo szybko
odbijana. A okładziny 0.5mm są używane w paletkach przystosowanych do obrony, ponieważ mają słabą
sprężystość i spowalniają piłkę. Okładziny 1.5mm klasyfikują się pomiędzy dlatego są polecane dla
początkujących.  

Są też okładziny typu czop.Co mają na celu czopy?
Okładziny czop są po to żeby z łatwością bez odkręcania odbijać podkręcone piłki. Działa to na takiej zasadzie.
Lecąca piłka na, normalnej okładzinie od razu leci w np. w bok, ponieważ działa siła tarcia. Na czopach to nie
działa ponieważ czop się odgina i nie pozwala piłce odlecieć. 

Jak wyczyścić okładzinę paletki?
Przygotować ścierkę najlepiej z mikrofibry. Następnie ścierkę  polewamy ciepłą wodą i przecieramy nią gumę i
rękojeść. Kolejnym krokiem jest zmniejszenie poślizgu.
Im mniejszy poślizg tym rakietka mocniej podkręca piłkę. Aby nadać okładzinie lepszych parametrów należy
opłukać ścierkę i polać ją płynem do naczyń. Teraz przecieramy naszą rakietkę z zawartością płynu do naczyń.

Wbudowany efekt świeżego kleju
Klej w ping pongu powoduję że piłeczka leci z większą precyzją i w stronę, w którą nakierowujemy, jak i także
zwiększa jej szybkość. Odbijaną piłkę można bardziej podkręcić, czy odkręcić. Jest to bardzo przydatne,
dlatego dobra paletka powinna być przyklejona dobrym klejem. Dzięki dobremu klejowi może zadbać o dobrą
rotację, dzięki której możemy zmylić przeciwnika. 

Rodzaje drewien do paletki pingpongowej 
   Klasyfikacja, zamieszczona poniżej uzależniona jest od gradacji stopnia przenoszenia przez deskę siły
zamachu zawodnika na piłkę. 
Aby sprawdzić rodzaj deski, lekko postukaj w nią palcem. Wysoki dźwięk wskazuje na
twardą (szybką) deskę. Bardziej miękkie deski wydają niższy, bardziej wibrujący
dźwięk i są wolniejsze.

Klasyfikacja:
  ALL  - Dla wszechstronnych zawodników grających umiarkowany atak i dokładny blok .
  All Plus - Dla zawodników ofensywnych stosujących wszechstronną grę
  OFF Minus  - Dla zawodników umiarkowanie ofensywnych grających z silną rotacją i jednocześnie dużą
dokładnością i kontrolą piłki. 
 OFF  - Gra ofensywna z dużą szybkością, rotacją i siłą. 
  OFF Plus   - Dla zawodników grających ofensywnie z największą siłą bezpośrednich uderzeń i ich maksymalna
szybkością. 
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