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Niedługo zacznie się nowa era w tenisie stołowym. Zaczniemy grać
innymi piłkami. Jako pierwsi w kraju je testujemy. Ilustrujemy to też
krótkim filmem.

  
Wygląd:
Piłka ma bardzo gładką powierzchnię, żeby nie pomyśleć polakierowaną. Nie widać na
powierzchni stycznej lini łączącej obydwie połówki. Do lamusa odchodzi też charakterystyczny
biały nalot tak charakterystyczny dla piłeczek celuloidowych. Nowa piłeczka nie zostawia już tak
wyraźnych śladów i białego nalotu na okładzinie po uderzeniu, co jej poprzedniczka. Jest też
wyraźnie bardziej twarda, co ma swoje konsekwencje w grze. Ale o tym później.
Dźwięki, zapachy:
Piłeczka  jest właściwie bezwonna. Uderzając ją mamy wrażenie, że cały czas gramy pęknięta
piłeczką. Wydawany przez piłeczkę odgłos po uderzeniu o stół do złudzenia bowiem
przypomina dźwiękiem pękniętą piłeczkę celuloidową. Ciekawe jak wytrawni znawcy będą
wiedzieli teraz, kiedy piłeczka jest pęknięta? Jednak już w połączeniu z rakietką i okładziną
odgłos jest czystszy, wyraźny i głośny. Dla fanów kliku może to być dobra wiadomość.
Sprężystość, twardość:
Opuszczając z tej samej wysokości celuloidową piłeczkę i jej następczynię - piłeczkę plastikową
wydać wyraźną różnicę. Widać to na załączonym filmie.
Piłeczka plastikowa odskakuje wyżej i dłużej od stołu.
Piłeczka jest też wyraźnie twardsza od piłeczki celuloidowej.
Nadawanie rotacji:
Utrudnione! Można rotację nadać bez większych problemów, ale wyraźniej widać, że szybko
jest ona wytracana. Szczególnie widać przy serwach z dolną rotacją i przy odbiorze z dolną
rotacją. Myślę, że nie będzie to też dobra informacja dla defensorów.
Tor lotu piłki:
Wyraźnie bardziej płaski. Będzie to więc preferowało zawodników grających bardziej siłowo, niż
tych bardziej operujących rotacyjnym atakiem. Czasy Timo Bolla i innych Europejczyków
grających rotacją pewnie odejdą w przeszłość. Już teraz widać w Niemczech odchodzenie od
nauki topspina z dużą górną rotacją. Uczy się grać do przodu i siłowo. Faza zamachu w tf
będzie na pewno uczona jeszcze wyżej, niż dotychczas.
Dla Chińczyków natomiast to dobra wiadomość.
Gra na obronę:
Myślę, że będzie bardziej utrudniona, choć nie będzie rewolucji w tym temacie. Piłka szybciej
wytraca rotację dolną i szybciej odskakuje od rakietki. Zmusi to na pewno obrońców do
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skuteczniejszego i lepszego grania piłką pustą ( bez rotacji). Zachęci też pewnie producentów
okładzin kombinowanych do nowych poszukiwań, by zadowolić swoich klientów. 
Atak topspinowy:
Mocniejszy, szybszy, skuteczniejszy i kończący przy odpowiedniej technice.
Kontratopspin:
Tor lotu bardziej płaski. Piłka szybciej wytraca rotację. Zmusza to do gry bliżej stołu.
Uwagi końcowe
Kontakt piłeczki z rakietką jest jeszcze krótszy, co nie wróży atrakcyjności gry. Akcje mogą być
jeszcze krótsze w dobie gry i tak coraz silniejszej i coraz mocniejszej. Pewnym pocieszeniem
może być fakt, że prawdopodobnie łatwiej będzie z odbiorem serwu. Piłce jest bowiem - jak już
opisywano - trudniej nadać maksymalną rotację.
Testowano piłeczkę xxx - gwiazdkową (białą), plastikową firmy Palio w porównaniu z piłeczkami
xxx - gwiazdkowymi firmy DHS i Imperial.

Krótki film testowy znajdziesz: TUTAJ

Test przeprowadził Zbigniew Stefański
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http://www.youtube.com/watch?v=lyG3HaLdbdM&feature=youtu.be

