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Lekcja 1.1.1. Uchwyt rakietki 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp – 15’  Demonstracja mistrzowskich uchwytów; Demonstracja postawy gotowości; Wiedza – 
rakietka, piłka; Pilnowanie prawidłowego uchwytu – 15' 
Ćwiczenia imitacji – 5’  Ćw. różnych uchwytów; 
Zabawy z piłką i rakietką – 60' Ćw. lokomocyjne z rakietką: trucht, cwał bokiem, przeplatanka; Ćw. 
kształtujące z rakietą: krążenia, wymachy, podskoki; Balansowanie piłki na rakietce: Stanie, Marsz, 
Trucht, Bieg w różnych kierunkach; Podbijanie piłki: Fh, Bh, Na przemian Fh i Bh, Na przemian nisko i 
wysoko; Odbicia od ściany: bezpośrednio, ściana-podłoga; Konkurs - „ile razy podbijesz piłkę bez 
skuszenia forhendem, bekhendem, uchwytem piórkowym, lewą ręką itp.”.  
Ćwiczenia końcowe – 10'  Stretching; Podsumowanie - zbiórka na czerwonej linii, samoocena postawy 
i koncentracji na treningu, komentarze, uwagi; Zadanie domowe. 
 
UCHWYT DŁONIOWY NEUTRALNY 

Charakterystyka i znaczenie: Około 90% czołowych zawodników stosuje obecnie uchwyt dłoniowy; 
Jest prosty; Neutralny uchwyt dłoniowy pozwala na swobodne operowanie atakiem i obroną zarówno 
forhendem jak i bekhendem; Słabą stroną jest gra ze środka i mała ruchomość nadgarstka; Uchwyt 
neutralny nie jest ani zbyt bliski, ani zbyt daleki; ani zbyt luźny, ani zbyt napięty; Jest szczególnie 
polecany na etapie wstępnym szkolenia; na etapie wstępnym szkolenia wskazany jest stabilny 
standardowy uchwyt bez zmieniania go podczas gry!  

 
Sposób wykonania: jak podczas witania się; rakietka znajduje się w środku między palcem 
wskazującym a kciukiem; krawędź rakiety jest pośrodku między kciukiem a palcem wskazującym; palec 
wskazujący naturalnie umieszczony na tylnej stronie rakiety; spoczywa na główce rakiety; kciuk lekko 
zgięty, umieszczony na końcu rączki blisko palca środkowego; kciuk i palec wskazujący leżą równolegle 
przytrzymując główkę rakiety wzdłuż jej dolnej części; środkowy, mały oraz serdeczny palec swobodnie 
oplatają rączkę rakiety; uchwyt pewny i odpowiednio rozluźniony; odpowiednie rozluźnienie 
umożliwia lepszą kontrolę kąta rakiety podczas gry; należy pewnie kontrolować kąt rakiety podczas 
uderzeń, na przykład kąt około 45 stopni przy ataku forhendowym;  
 
W uchwycie najbardziej neutralnym palec wskazujący naturalnie umieszczony na tylnej stronie rakiety; 
spoczywa na główce rakiety jak pokazują Kong Linghui, trenerka Zhang Jiaru, obrońca Ding Song czy 
Gatien. 
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Była mistrzyni świata, obecnie trenerka Gao Jun prezentuje ustawienie palca nieco bliżej środka tarczy 
rakiety. Taka odmiana uchwytu daje większą pewność uchwytu i jest korzystna dla uderzeń 
forhendowych. 
 
Kciuk może być umieszczony blisko palca środkowego, bardziej neutralnie, jak prezentuje Lucjan 
Błaszczyk, ale może być też umieszczony nieco dalej na tarczy rakiety. Druga odmiana ustawienia 
kciuka (Kong Linghui oraz Zhang Jianru) wzmacnia nieco uderzenia bekhendowe. 
 

                                         
Przy uchwycie neutralnym rakietka znajduje się w środku między palcem wskazującym a kciukiem; 
krawędź rakiety jest pośrodku między kciukiem a palcem wskazującym. 

                                                           
Lucjan Błaszczyk to jeden z najlepszych zawodników w historii Polskiego tenisa stołowego, rekordzista 
jeśli chodzi o ilość tytułów Mistrza Polski (33 razy, 11 razy w singlu), zdobywca 12 medali Mistrzostw 
Europy, 4-krotny Olimpijczyk, jako 20-latek zdobył piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w singlu 
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UCHWYT PIÓRKOWY TRADYCYJNY CHIŃSKI 

Charakterystyka i znaczenie: daje większe rozluźnienie i zwinność nadgarstka; pozwala na bardziej 
elastyczną grę nadgarstkiem; szczególnie korzystny w ataku szybkim; większa elastyczność nadgarstka 
daje przewagę przy serwisie oraz grze nad stołem; słaba stroną jest gra bekhendem, który jest wyraźnie 
słabszy od bekhendu uchwytem dłoniowym. 
 
Sposób wykonania: po drugiej stronie rakiety palce są częściowo zakrzywione; podczas ataku 
forhendem kciuk i palec wskazujący dociskają główkę rakiety; rozluźniony nadgarstek; względnie 
rozluźniony dający łatwe przejście od bh do fh i odwrotnie; kciuk i palec wskazujący umieszczone są z 
przodu rakietki; kciuk na poziomie pierwszego paliczka dotyka krawędzi rakietki; palec wskazujący na 
wysokości drugiego paliczka dotyka krawędzi rakietki; w uchwycie neutralnym odległość między 
kciukiem i palcem wskazującym około jednego palca; palec środkowy umieszczony na około 1/3 tylnej 
strony rakietki; palce z tyłu na jednej trzeciej tarczy; po drugiej stronie rakiety palce są częściowo 
zakrzywione, bardziej niż przy „stylu japońskim”; przy uchwycie tradycyjnym, z tyłu w dłoni można 
włożyć piłeczkę. 
 
Przy uchwycie neutralnym piórkowym kciuk i palec wskazujący umieszczone są z przodu rakietki; kciuk 
na poziomie pierwszego paliczka dotyka krawędzi rakietki; palec wskazujący na wysokości drugiego 
paliczka dotyka krawędzi rakietki; w uchwycie neutralnym odległość między kciukiem i palcem 
wskazującym około jednego palca; palec środkowy umieszczony na około 1/3 tylnej strony rakietki. 

                                           
Przy uderzeniu forhendowym: podczas ataku forhendem kciuk i palec wskazujący dociskają główkę 
rakiety; palec wskazujący może pozostawać rozluźniony. 

                                                                                       
 
Przy uderzeniu bekhendowym: zwinięcie palców środkowego, serdecznego i małego; palce wskazujący 
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i środkowy naciskają na rakietkę podczas uderzenia bekhendowego; kciuk pozostaje rozluźniony. 
 

                     
UCHWYT PIÓRKOWY DO OBUSTRONNEJ GRY 

Charakterystyka i znaczenie: pozostawia zalety tradycyjnego uchwytu chińskiego; pozwala na 
elastyczne użycie nadgarstka i palców; umożliwia obustronną grę w ataku szybkim i ataku 
topspinowym; umożliwia pełne rozwinięcie siły i rotacji; obecnie stosunkowo dużo zawodników 
grających uchwytem piórkowym używa tego uchwytu do gry obustronnej (po chińsku:„hengda”); 

 
Sposób wykonania: kciuk i palec wskazujący; z przodu kciuk i palec wskazujący pozostają tak samo jak 
przy uchwycie tradycyjnym; odległość między kciukiem i palcem wskazującym około szerokości palca; 
przy silnych atakach i kontratakach palec wskazujący daje siłę (fali); palec środkowy, serdeczny i mały, 
co najmniej dwa palce ustawiane są na tarczy rakiety z tyłu, dwa dodatkowe palce dają większą siłę 
topspina, siłę ataku oraz grę bekhendem; trzy palce dotykające tylnej strony rakietki umożliwiają 
zwiększenie stabilności; przy obustronnej grze piórkiem ustawienie palców na tylnej stronie rakiety jest 
takie samo przy forhendzie jak i bekhendzie; uchwyt z 3 palcami na rakietce z tyłu daje lepszą grę w 
półdystansie, gorzej przy bloku; podczas ataku kciuk razem z tylną częścią palca wskazującego daje 
główną siłę, razem z palcem środkowym; należy trzymać rakietkę w sposób nie zbyt napięty i nie zbyt 
rozluźniony.  

                     
Przy uderzeniach forhendowych: kciuk i palec wskazujący dociskają główkę rakiety; kciuk mocniej 
naciska na tarczę rakiety w dół; palec wskazujący dodatkowo wspiera uchwyt; kciuk, palec wskazujący 
oraz środkowy kontrolują kąt rakiety; z tyłu rakietki palce środkowy i serdeczny naciskają na rakietkę 
w tym samym czasie co kciuk; to stabilizuje kąt rakiety i umożliwia odpowiednią siłę i szybkość 
uderzenia; opuszek palca środkowego naciska na tylną tarczę rakiety zapewniając stabilność i siłę ataku; 
należy zwiększyć usztywnienie uchwytu przy forhendzie. 
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Przy uderzeniu bekhendowym odwrotną stroną: podczas silnego ataku głównie palec środkowy 
naciska na rakietkę razem z kciukiem; kciuk używa siły, a palec wskazujący bywa względnie rozluźniony; 
kciuk pomaga kontrolować kąt rakietki; przy coraz większym znaczeniu siły; dla zwiększenia siły 
odwrotnego ataku bekhendowego należy naciskać wszystkimi palcami z tylnej strony rakietki; na 
przykład Wang Hao jednocześnie naciska z tyłu palcem środkowym i serdecznym na rakietkę; opuszek 
palca środkowego naciska na tylną tarczę rakiety zapewniając stabilność i siłę ataku; dla zwiększenia 
siły ataku bekhendowego także palec wskazujący mocniej naciska na rakietkę; niektórzy nawet mówią, 
że palec wskazujący jest najważniejszy dla mocnego bekhendu; skupienie nacisku z przodu rakietki jest 
szczególnie ważne; Ma Lin podkreśla, że nie ma jednego sposobu trzymania rakietki uchwytem 
piórkowym. 
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Lekcja 1.1.2. Postawa gotowości  
 
Przygotowanie: Ludzie; Sala, sprzęt; Materiały szkoleniowe; 
Wstęp – 15’ Demonstracja; Postawa gotowości mistrzów tenisa stołowego; Przypomnienie uchwytu; 
Wiedza – Stół, Wymiary, „Piłka dobra i piłka boczna”;   
Ćwiczenia imitacji – 5’ Przyjmowanie postawy gotowości; Obserwacja w lustrze;  
Gry i zabawy z piłką i rakietką – 60’  Ćw. lokomocyjne z rakietką: trucht, cwał bokiem, przeplatanka; 
Ćw. kształtujące z rakietą: krążenia, wymachy, podskoki; Balansowanie piłki na rakietce – wyścigi; 
Podbijanie piłki w postawie gotowości: Fh, Bh, naprzemian Bh i Fh, naprzemian nisko i wysoko;  
Wykonując różne zadania: przysiad, marsz, trucht, slalom, „stanie-leżenie-stanie”, podbijanie co 
drugiej piłki pod nogą, „stanie-siad-stanie” itp.; Wyścigi; Podbijanie piłki; Odbicia od ściany: 
bezpośrednio, ściana-podłoga; Konkursy: „ile razy podbijesz piłkę bez skuszenia forhendem, 
bekhendem, uchwytem piórkowym, lewą ręką itp.”; Test: „Zaprezentuj swoją postawę gotowości” 
(trener może nagrać na wideo i zrobić analizę postawy gotowości każdego dziecka); 
Ćw. końcowe – 10’ Stretching; Podsumowanie: zbiórka na czerwonej linii, samoocena - postawa na 
treningu, koncentracja, komentarze, uwagi; Zadanie domowe. 

POSTAWA GOTOWOŚCI  

  
Charakterystyka i znaczenie: Postawa gotowości jest ustawieniem ciała przed każdą akcją 
rozpoczynającą grę. Prawidłowa postawa gotowości umożliwia optymalne przygotowanie do odbioru 
jakiegokolwiek serwu, oraz do wykonania każdego kolejnego uderzenia. Do postawy gotowości należy 
wracać po każdym uderzeniu, aby być gotowym do wykonania kolejnego uderzenia. 
 
Postawa gotowości standardowa: zwarta i stabilna pozycja; postawa dogodna dla ataku oraz aktywnej 
obrony; nogi ustawione na szerokości lub trochę szerzej niż barki; kolana ugięte; lewa noga nieco z 
przodu; pięty nieco uniesione nad podłogę; pochylenie tułowia i brzuch wciągnięty; obie ręce 
utrzymywane równo, w pozycji zbalansowanej, zgięte w łokciach, blisko ciała; środek ciężkości 
harmonijnie rozłożony na śródstopiu obu nóg; ciało rozluźnione; spokojny oddech; uważne 
obserwowanie piłki i przeciwnika. 
 
Przykładowe postawy gotowości Mistrzów. Kolejno od lewej Lucjan Błaszczyk, Ma Long, Fukuhara Ai, 
oraz Wang Wei (kolejni od lewej): 
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W postawie gotowości unieś pięty i ustaw się ze środkiem ciężkości na śródstopiach jak była mistrzyni 
świata He Zhili/Koyama: 
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Postawa gotowości forhendowa: ustawienie bardziej boczne niż postawa standardowa.  
 
Guo Yaohua, były wielokrotny mistrz świata (Chiny) z lewej; Yoshida Kai (Japonia) z prawej. 

               
 
 
Postawa gotowości obronna: prawa noga nieco z przodu. 
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Lekcja 1.1.3. Podstawowa praca nóg 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp – 15’ Demonstracja pracy nóg; Pokaz mistrzów; Wiedza - Fazy uderzenia piłki, Pozycje przy stole;   
Zabawy z piłką i rakietką – 20’ Ćw. lokomocyjne z rakietką: trucht, cwał bokiem, przeplatanka; Ćw. 
kształtujące z rakietą: krążenia, wymachy, podskoki; Balansowanie piłki na rakietce: Stanie, Marsz, 
Trucht, Bieg w różnych kierunkach; Podbijanie piłki: Fh, Bh, Na przemian Fh i Bh, Na przemian nisko i 
wysoko; Odbicia od ściany: bezpośrednio, ściana-podłoga;  
Ćwiczenia imitacji – 20’ Małe kroki, Jeden krok, Skoki, Wypady, Skrzyżny krok; lustro 20' 
Ćw. wieloma piłkami – 15’ Slalomy wokół stołu; Cała grupa;   
Konkurs – 10’: Podstawowa praca nóg, Wideo (trener może nagrać na wideo i zrobić analizę pracy nóg 
każdego dziecka);  
Ćw. końcowe 10’ Stretching; Podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, koncentracja; 
komentarze, uwagi); Zadanie domowe. 
 
PRACA NÓG - MAŁE KROKI (po chińsku suihuabu).  
  
Charakterystyka i znaczenie: stosuje się dla szybkiego przyjęcia postawy gotowości przed kolejnym 
uderzeniem; oraz dla połączenia większych kroków; 

 
Sposób wykonania: ciało rozluźnione; kroki są bardzo małe i szybkie; środek ciężkości pozostaje 
stabilny; ruchy w górę i w dół są bardzo małe; można bardzo łatwo przemieścić się w każdym kierunku. 
 
Profesor Liu Tianyang demonstruje małe kroczki: 

                                            

                         
 
 
Trener Ma Kaixuan, były mistrz Chin i ekspert miesięcznika „Pingpang Shijie”, demonstruje mały krok 
dla przyjęcia postawy gotowości po serwie forhend: 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 13 

                      
Trenerka Niu Jianfeng, była mistrzyni świata, demonstruje przebicie i przyjęcie małym krokiem postawy 
gotowości do ataku: 
 

                                            
 
 
PRACA NÓG - KROK POJEDYNCZY (DANBU) 
  
Charakterystyka i znaczenie: umożliwia przemieszczenie się na małej przestrzeni; dla uderzenia piłki 
lecącej stosunkowo blisko; prosto, elastycznie, utrzymując stabilny środek ciężkości. 

 
Sposób wykonania: noga dalsza pełni rolę osi; wykonujemy jeden krok nogą bliższą do przylatującej 
piłki ; noga bliższa wykonuje pół lub cały krok do przodu, w bok, w tył, w przód-w-bok, w tył-w-bok itp.; 
jeden krok jest względnie mały; środek ciężkości jest przenoszony wraz z krokiem; należy go połączyć 
z małym skokiem dla szybkiego powrotu do postawy gotowości; dobrze skoordynować uderzenia z 
jednym krokiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenerka Zhao Xia demonstruje dojście jednym krokiem do …ataku forhend oraz bloku bekhend: 
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…podcięcia bekhend oraz podcięcia forhend: 

           
…do krótkiej piłki na bekhendzie (poniżej z lewej), do krótkiej szerokiej piłki na bekhendzie (środkowy 
rysunek) oraz do krótkiej piłki na forhendzie (poniżej z prawej): 

                           
 
 
 
 
 
Profesor Liu Tianyang demonstruje dojście jednym krokiem do bloku lub ataku bekhendowego: 
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Trener …  demonstruje dojście jednym krokiem do krótkiej piłki na forhendzie: 

  
Trenerka z Fujian demonstruje kolejno dojście jednym krokiem do ataku forhend, do bloku bekhend, do 
flipa forhend oraz do obrony bekhendem w półdystansie: 
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PRACA NÓG - KROK WYPADEM (kuabu)  
Charakterystyka i znaczenie: stosowany dla przemieszczenia się do szerokiej piłki lewa-prawa; jest 
stosowany dla zagrania szerokiego ataku blokiem i kontratakiem; może być zastosowany przez obrońcę 
do odbioru szybkiego ataku dla podcięcia bekhendowego lub forhendowego; jest krokiem szybkim i 
obszerniejszym niż krok pojedynczy (danbu); stosowany jest dla pożyczenia siły (po chińsku jieli, czytaj 
„dzieli”); nie stosuje się dla własnego ataku; na bazie kroku pojedynczego, gdy piłka jest szybsza i 
szersza można zastosować kuabu; zawodnicy z Europy rzadko stosują wypady; Ma Lin często go 
stosował dla kontry forhendowej; 
  
Sposób wykonania: gdy atakująca piłka przylatuje stosunkowo daleko od ciała; start nogą bliższą do 
przylatującej piłki szerokim wypadem w kierunku lecącej piłki; kontynuujesz ruch małym krokiem 
drugiej nogi; obszerność kroku jest stosunkowo duża; powrót skokiem lub krokiem dostawnym 
(bingbu). 
 
Krok wypadem jest często stosowany w bloku-kontratak, gdy przeciwnik atakuje nasz róg forhendowy: 

                                                                     
…tak jak to demonstruje to profesor Liu Tianyang:  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…albo trener z Shenyang z prowincji Liaoning i trener Zhang Xiaopeng z prowincji Hebei: 
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Trenerka z prowincji Fujian demonstruje dojście krokiem wypadem do kontrataku forhend w 
półdystansie, do flipa forhend oraz do bloku piłki na szerokim bekhendzie: 

                
Trenerka Zhao Xia z Pekinu demonstruje dojście krokiem wypadem w obronie podcięciem bekhend i 
forhend po silnym ataku przeciwnika: 
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PRACA NÓG - KROK DOSTAWNY (bingbu)  
  
Charakterystyka i znaczenie: dla zagrania dalszej piłki niż można dojść jednym krokiem; dogodny krok 
dla średnio szybkiej piłki, dla średniej odległości, w ataku i w obronie; pozwala na pokonanie 
mniejszego dystansu niż przy pracy nóg skokami, ale jest bardziej elastyczny; łatwo przy nim utrzymać 
stabilność środka ciężkości ciała; często stosowany dla przemieszczenia lewo-prawo w obronie; można 
go stosować dla przemieszczania we wszystkich kierunkach; 
  
Sposób wykonania: najpierw startuje noga dalsza do kierunku przemieszczenia; i kontynuujesz ruch 
nogą bliższą do lecącej piłki; przez chwilę obie nogi mogą być blisko siebie; obszerność kroku nie jest 
zbyt duża; ważne jest zachowanie stabilności środka ciężkości, równowagi ciała. 
 
Krok dostawny można stosować w bocznej pracy nóg w ataku bekhendowym (Chan Chao): 

                                            
…ale też w ataku forhendowym szeroko (Niu Jianfeng): 
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…i ataku forhendowym ze środka (trenerka z prowincji Fujian): 
 

                           
 
 
 
…ale także w pracy nóg do ataku forhendowego w rogu bekhendowym (ataku obróconym): 
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…lub tak jak demonstruje Yang Zhigang: 

                                                            
…lub trener Ma Kaixuan, ekspert z Pingpang Shijie: 

                                         
 
Krok dostawny można stosować dla dojścia do krótkiego forhendu (Ma Kaixuan): 
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…do przebicia forhendem (trenerka Niu Jianfeng): 

                                                               
 
 
PRACA NÓG - SKOKAMI (tiaobu).  
  
Charakterystyka i znaczenie: gdy przylatująca piłka jest szybka, gdy jest mało czasu; umożliwia większe 
przemieszczenie niż krok dostawny (bingbu) lub wypadem (kuabu); ma duże zastosowanie w ataku, 
często stosowana przez zawodników atakujących; w ataku stosowana dla przemieszczenia lewa-prawa 
lub do ataku forhendowego z rogu bekhendowego (ataku fhb, „odwróconego”); w obronie często 
stosowana dla odejścia do tyłu i odbioru zbicia (po chińsku tuji, czytaj „tudżi”) i smecza; 
  
Sposób wykonania: gdy przylatująca piłka jest stosunkowo daleko od ciała; należy odbić się od podłoża 
z obu nóg; noga dalsza wykorzystuje więcej siły; obie nogi odrywają się prawie jednocześnie; gdy 
skaczesz w prawo odbijaj się głównie lewą nogą, a gdy skaczesz w lewo odbijaj się głównie prawą nogą; 
obie nogi przemieszczają się prawie jednocześnie w kierunku przylatującej piłki (w prawo lub w lewo); 
najpierw dalsza noga ląduje na podłożu potem bliższa; obszerność ruchu większa niż przy kroku 
dostawnym i wypadzie; należy utrzymywać środek ciężkości nisko. 
 
1.1.3.5. Praca nóg skokami Profesor Liu Tianyang prezentuje pracę nóg skokami „lewa-prawa”: 
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Połączenie bekhendu i forhendu krokiem skokami: 

                                                        

Trenerka z prowincji Fujian pokazuje przejście od bekhendu do forhendu: 

               

Praca nóg skokami do forhendu obróconego -trener z Liaoning, Shenyang: 
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I podobnie dojście do ataku obróconego trener Xue Ruikun z Jilin: 

 

PRACA NÓG - KROK SKRZYŻNY (po chińsku jiaochabu, czytaj „dziaoczabu”) 
  
Charakterystyka i zastosowanie: dla odbioru piłki bardzo daleko od ciała; gdy trzeba przemieścić się 
na daleką odległość; bardzo ważna w ataku; gdy po ataku forhendowym z rogu bekhendowego 
otrzymujemy szeroką piłkę do rogu forhendowego; gdy po ataku forhendowym z szerokiego forhendu 
otrzymujemy szeroką piłkę do rogu bekhendowego; gdy obrońca dostaje szeroką piłkę z rogu do 
rogu …może wykorzystać krok skrzyżny. 
  
Sposób wykonania: gdy przylatująca piłka jest bardzo daleko; po zagraniu forhendem w rogu 
bekhendowym przenieś ciężar ciała na nogę prawą małym krokiem z obrotem ciała w prawo oraz z 
zamachem; wykonaj duży skrzyżny krok w kierunku piłki lewą nogą (dalszą nogą do kierunku 
przylatującej piłki); jednocześnie rozpocznij ruch uderzeniowy i uderz piłkę w momencie stawiania 
lewej nogi na podłożu; wraz z postawieniem lewej nogi i uderzeniem piłki przenieś prawą nogę do 
przodu ze skrętem do wewnątrz dla uzyskania równowagi; dla przemieszczenia się w lewo pracuj 
nogami w odwrotnej sekwencji; dla zawodnika leworęcznego zmień nogę prawą na lewą i odwrotnie; 
obszerność kroku skrzyżnego jest bardzo duża. 
 
 
 
Praca nóg skrzyżna dojście do szerokiego forhendu krokiem skrzyżnym – profesor Liu Tianyang: 
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……i dojście do ataku forhend obróconego: 

            

 

Trenerka Niu Jianfeng, była mistrzyni świata, demonstruje dojście skrzyżnym krokiem do szerokiego 

forhendu: 
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Trener Xue Ruikun demonstruje dojście do ataku z szerokiego forhendu skrzyżnym krokiem: 

        

Wychowanka autorów „Da hao pingpangqiu” demonstruje dojście skrzyżnym krokiem do szerokiego 

bekhendu: 

             
Trenerka Zhao Xia demonstruje wykorzystanie skrzyżnego kroku w obronie, aby dojść do szerokiego 

podcięcia bekhendem: 
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…i do szerokiego podcięcia forhendowego: 
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Przydatne linki znalezione na Internecie 31.10.2018: 

Dr Tang Jianjun z Pekinu: 
https://www.youtube.com/watch?v=XJFBWR8T56U 
 
Dr Liu Tianyang: 
https://www.youtube.com/watch?v=RcObF-4X8Pg 
https://www.youtube.com/watch?v=vaNziAK2PQI  
https://www.youtube.com/watch?v=630XzVGGO7o 
https://www.youtube.com/watch?v=b0Rdj_zcIu4 
https://www.youtube.com/watch?v=13tdlTSgSRw  
 
Wang Hao: 
https://www.youtube.com/watch?v=iTfdz1dNFh8 
 
Filmy koreańskie: 
http://v.qiye10000.com/v/XNvqsODEyNuUr.html  
https://www.youtube.com/watch?v=YhoQMwnhP5o  
 
Gao Jun, była mistrzyni świata z Chin, mieszka I pracuje od lat w Kaliforni (USA):  
https://www.youtube.com/watch?v=nBRCzp4rMos  
https://www.youtube.com/watch?v=0R7s7T0x-Zc 
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