
¿En què consisteix?
És un esport sim

ilar al tennis,am
b la característica especial que la pilo-

ta es colpeja després de rebotar a sobre d’una taula. Els jugadors utilitzen
una pala form

ada per una fusta i dues gom
es,am

b els dos costats de
diferent color. Aquest esport tam

bé s’anom
ena ping-pong,tot i que aquest

nom
 s’utilitza per parlar de la vessant m

és recreativa del tennis taula.

E
l tennis de taula és un dels
esports m

és exigents,tant
física

m
e
n
t co

m
 m

e
n
ta

l-
m

ent. És probable que,per
a m

olts,aquesta afirm
ació

pugui sem
blar còm

ica,ja que hi ha
fins i tot qui diu que el tennis de tau-
la no en té res d'esport. Però si ana-
litzem

 les característiques del joc,
ens adonarem

 que l’afirm
ació inicial

és del tot encertada.
Per practicar aquest esport a ni-

vell com
petitiu són necessàries les

següents habilitats: agilitat i flexibili-
tat de cam

es,força física,tècnica.
m

olta concentració i lucidesa en els
m

om
ents oportuns. Q

uan alguns d'a-
quests aspectes fallen no hi ha ca-
pacitat de reacció o possibilitat de ju-
gar a gran nivell. Agilitat i flexibilitat
de cam

es per estar constantm
ent

buscant la posició correcta per exe-
cutar un cop. Força física per im

pul-
sar la bola a gran velocitat i per poder
aguantar l'esforç d'un partit. Tècnica
que s'adquireix am

b hores i hores
d'entrenam

ent. I,finalm
ent,perquè

la pilota im
pactada pel nostre opo-

nent pot arribar a velocitats superiors
als 150 quilòm

etres per hora en un
trajecte inferior als cinc m

etres. 
U

n estudi realitzat per un equip
d'investigació del departam

ent de
neurocirurgia m

èdica d'O
ita al Japó

conclou que la pràctica del tennis de
taula com

porta grans beneficis per
la salut. Tanm

ateix,el doctor W
in

W
enger,un estudiós nordam

ericà
afirm

a que el tennis de taula és
eficaç per prevenir la senilitat i és el

L
a Federació C

atalana de
Tennis Taula (FC

TT) i el C
on-

sell Català de l’Esport (CCE)
han posat en m

arxa una
cam

panya de prom
oció d’a-

quest esport,que té la finalitat de
facilitar la pràctica del tennis taula,
entre tots els interessats. D

esprés
d
e
 d

o
s m

e
so

s d
e
 ca

m
p
a
nya

,
ja

són m
és de 150 els participants.

La cam
panya consisteix en una

com
petició,dividida en dues m

oda-
litats,oberta a tot tipus de jugadors,
sense distincions d’edat o gènere. A
la prim

era m
odalitat els participants

han de disputar dos partits al m
es,

m
entre que a l’altra,els jugadors dis-

puten quatre partits un dium
enge

al m
atí. Aquesta cam

panya,a m
és,

ofereix a les em
preses privades la

possibilitat de crear les seves prò-
pies lligues tancades. La com

petició
està dividida en diverses zones ge-
ogràfiques,de m

anera que els afi-
cionats de tota C

atalunya hi puguin
participar. Tots els interessats poden
trucar al 93 280 03 00. ■

m
illor esport per continuar “en bon

estat”. S
egons W

enger,el tennis de
taula estim

ula l'ús dels ulls,la vista
estim

ula el cervell i el cervell és la
font per activar totes les funcions
globals del cos i les seves cèl·lules.

La pràctica a Catalunya passa per
una bona etapa si és té en com

pte
el nom

bre de llicències federatives.
A C

atalunya hi ha m
és de 2.000 fe-

derats,una xifra superior a les d’anys
anteriors. La prom

oció a nivell esco-
lar ha estat una bona iniciativa per
increm

entar el nom
bre de practicants

en com
petició. En aquesta línia,s'em

-
m

arca el program
a ‘pinpogpertothom

’
que prom

ou la Federació C
atalana

de Tennis de Taula. Am
b tot,s'està

m
olt lluny de les xifres que presenta

la Xina,on m
és de 10 m

ilions d'afi-
cionats hi juguen tot l'any. ■

M
ATERIAL,TÀCTICA I SUPERFÍCIE
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Josep 
Llopart

“És com
 jugar als

escacs a la velocitat
de la fórm

ula 1”
El tennis taula és la m

eva vida. El
vaig descobrir als deu anys,du-
rant un estiu i des d’aleshores no
l’he deixat m

ai. U
n dels aspectes

m
és im

portants d’aquest esport
és l’anticipació. D

e fet,un partit
de tennis taula és com

parable a
una partida d’escacs jugada a la
velocitat de la fórm

ula 1,per la se-
va intensitat,on la concentració
i la velocitat són dues caracterís-
tiques indispensables,ja que en
cada m

ovim
ent has de tenir pre-

sent què vols fer i què penses que
farà el teu rival.
L’esport en general i el tennis tau-
la en particular són eines m

olt im
-

portants per aprendre a viure,t’a-
juden a prendre decisions i t’en-
riqueixen. S

ón m
oltes les situa-

cions que has de resoldre en el
terreny esportiu i com

petitiu que

tenen el seu germ
à gran en el dia

a dia. L’esport és un entrenam
ent

perfecte per a la vida.
Vaig com

ençar a fer d’entrenador
des de m

olt jove i per a m
i,un en-

trenador és sobretot un negocia-
dor de prioritats. N

egociador per-
què cal parlar am

b l’esportista per
acordar el cam

í a seguir,i priori-
tats perquè fer el llistat del que s’-
ha de treballar és relativam

ent fà-
cil,però l’habilitat d’un entrena-
dor és encertar en l’ordre.
El que m

’interessa m
és de l’es-

port és que cadascú pugui ex-
treure el m

àxim
 profit de sí m

ateix
i de les seves capacitats. U

na co-
sa que sem

pre intento accelerar
en els m

eus jugadors és l’expe-
riència. Ajudar-los a m

irar l’esport
i la com

petició am
b els ulls que

ho faria un jugador veterà,que sap
destriar el que és im

portant o no.
H

o faig analitzant am
b ells m

oltes
de les situacions que es produei-
xen perquè les aprofitin des del
punt de vista m

és útil. Tam
bé

cal ser conscient que dom
inar la

tècnica és una de les parts m
és

difícils i necessàriess del tennis
taula,ja que controlar una bola
tan lleugera no és fàcil.

S
eleccionador de la Federació 

C
atalana de Tennis Taula des de

1992 i pedagog

L’estrella

“Per a m
i la clau de

l’èxit d’un entrenador
es basa en ser

sobretot un
negociador de

prioritats”

La cam
panya de la

Federació Catalana 
i el Consell Català 
de l’Esport facilita 

la pràctica entre tots 
els aficionats
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Tennis taula

¿QUÈ CAL SABER DEL TENNIS TAULA?
●

La m
ajoria de les hipòtesis

situen els orígens
d’aquest esport a Anglaterra,cap al 1870,a un club
de tennis am

b un m
aterial totalm

ent im
provisat.

●
Als Jocs de Seül’88

el tennis taula va entrar a
form

ar part del program
a olím

pic per prim
era vegada

a la història de la com
petició,i s’hi ha m

antingut fins
els nostres dies.

●
A Catalunya

va arribar el 1920,tot i que la Fede-
ració C

atalana de Tennis Taula no es va crear fins el
1935. L’Espanyola es va fundar el 1927.

●
A la Xina

s’ha convertit en esport nacional i
com

pta am
b m

és de 10 m
ilions de practicants. Els

C
am

pionats del M
ón organitzats a S

hangai van tenir
una m

itjana de 10.000 espectadors diaris,en directe.

●
Segons les dades de les federacions internacio-

nals,el tennis taula és el tercer esport m
undial am

b
m

és practicants am
b llicència.

●
L’any 2007 B

arcelona serà la seu de la C
opa del

M
ón de tennis taula. U

na prestigiosa cita on es reu-
neixen els setze m

illors jugadors del planeta.

INFORM
ACIÓ A INTERNET

@
http://w

w
w

.fctt.org

@
http://w

w
w

.pingpongpertothom
.com

@
http://w

w
w

.rtbtt.com

@
http://w

w
w

20.brinkster.com
/gironatt

@
http://w

w
w

.fcttlleida.com
 

@
http://w

w
w

.rfetm
.com

M
ÉS INFORM

ACIÓ

LA FEDERACIÓ

Federació Catalana
C/ Duquessa d'Orleans 29,interior.
08034- BARCELONA.
Tel.: 93 280 03 00 
e-m

ail: fctt@
fctt.org

President: Jordi  Prat i Puigdengolas

■
Delegació de Barcelona

C/ Duquessa d'Orleans 29,interior.
08034- BARCELONA.
Tel.: 93 280 27 38   
e-m

ail: rtb@
fctt.org

President: Ram
on Garcia Rojas 

■
Delegació de Tarragona

C/ Sant Francesc,3.
43003 - TARRAGONA 
Tel.i Fax: 977 23 11 48.
e-m

ail:rtt@
fctt.org

President: J.M
aria Serret i Garcia  

■
Delegació de Girona

c/ Rom
ans,21.17600 - FIGUERES  

Tel.: 972 50 33 84 (particular)  
625 318 195 (m

òbil).
web: http://www20.brinkster.com

/gi-
ronatt/  
President: Josep M

a.Alech i Payarol

■
Delegació de Lleida

c/ Ram
on Llull,27.

25400 
LES BORGES BLANQUES  
Tel.i Fax: 973 14 30 17  
E-m

ail: rtl@
fctt.org

President: Enric Vall i Dalm
au

VOCABULARI BÀSIC

Cara: C
adascuna de les dues bandes de la fulla de la pala am

b què
es colpeja la bola.

Entrar:
Agafar la iniciativa del joc i tam

bé tocar la pilota dins dels
lím

its reglam
entaris de la superfície del joc. 

Efecte:
M

ovim
ent de rotació qie s’im

prim
eix a la pilota per fer que

descrigui una trajectòria determ
inada,per enganyar el rival.  

Flip:
C

op d’atac efectuat am
b un joc de canell sec i brusc.

Globus:
C
op defensiu que im

prim
eix a la pilota una trajectòria alta.

Joc:
G

uanya un joc el jugador o parella que obté prim
er 11 punts.

S
i els dos adversaris arriben consecutivam

ent als 1
0
 punts,guan-

ya qui obté prim
er dos punts d’aventatge.

Picada:
C

op d’atac realitzat am
b un cop ple sobre la pilota. S

’uti-
litza per acabar el punt i am

b pilotes una m
ica m

és altes.

Servei:
Acció i efecte de posar la pilota en joc,llançant-la a l’aire

am
b la m

a.

Top Spin:
C
op d’atac realitzat am

b efecte liftat. M
olt utilitzat en el

tennis de taula ja que l’efecte facilita superar la xarxa.

Un gran
esport,a
petita escala

Ping pong per tothom

g-1
103X

132

La pala
És de fusta i està folrada per dues
gom

es de diferent color,un costat
és negre i l’altre verm

ell. 

La bola
És esfèrica i buida,de plàstic i am

b
un diàm

etre de 4
0

 m
m

. Pesa uns
2’7 gr. i pot ser blanca o taronja.

El servei 
És decisiu per poder controlar el
punt. Efecte,rapidesa i col·locació
són els requisits bàsics.

Puntuació 
G

uanya el partit el jugador o equip
que arriba abans als 11 punts,am

b
una diferència m

ínim
a de dos punts.

Els partits es poden disputar al m
i-

llor de tres,cinc o set jocs. Cada cop
que un jugador falla,l’altre fa pujar
un punt al seu m

arcador.

LA CAM
PANYA DE LA FEDERACIÓ

●
Inscripció:Els interessats

han d’om
plir el full d’inscripció

am
b totes les dades i enviar-ho

per correu electrònic o fax a la Fe-
deració C

atalana de Tennis Taula.

●
Equipam

ent:Els participants
han de dur obligatòriam

ent calçat
esportiu i,preferiblem

ent,roba de
fer esport.

●
Historial:C

ada participant
disposarà del seu propi historial
al w

eb de la com
petició,de m

ane-

ra que podrà veure el nom
bre de

partits que ha disputat,els rivals i
els resultats.

●
Prem

is:Els jugadors que ha-
gin disputat els 16 partits de la
com

petició rebran un obsequi al
final de la tem

porada.

●
Preu:El preu com

ú per parti-
cipar en aquesta com

petició és
de 24 euros.

●
M

és inform
ació:Al w

eb
w

w
w
.pingpongpertothom

.com

La pala es pot agafara la m
anera

europea (com
 una encaixada de m

a)
o asiàtica (com

 m
enjant am

b pals)


