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A PEGA DA RAQUETE
A raquete deve-se segurar de forma a termos o máximo controle possível da sua face ou
cabeça, e portanto permitir que o volante seja batido facilmente em qualquer posição.
Após diversos estudos aprofundados ao nível da pega da raquete com jogadores de top,
podemos constatar que existem diversos tipos
de pegas.
Torna-se muito difícil enunciar os
princípios gerais da pega da raquete, pois ela
varia sem cessar entre os jogadores mais
evoluídos: segundo a sua posição no terreno, a
distância, o ângulo da raquete em relação ao
volante, o batimento realizado, etc. E ainda por
cima, podemos constatar muitas adaptações
pessoais.
Tendo em conta as referidas variações, é
no entanto possível dar-mos algumas
explicações sobre a escolha de uma ou outra
pega. A escolha depende do batimento que vai
ser executado e a forma como ele vai ser
efectuado. Se por exemplo queremos executar
um movimento de rotação do antebraço para a
realização de um clear defensivo, é necessário
utilizarmos a pega universal. Na maior parte dos
casos a pega correcta resulta espontaneamente
da escolha do batimento a executar. O
conhecimento da forma de os efectuar ajuda a
compreender por que é que elas variam.
A intensidade do aperto da raquete pela
mão varia também em função do batimento
realizado. O remate, o clear, o serviço comprido
de singulares necessitam de uma pega mais
forte para obter mais potência. Por ocasião de
um remate potente, a cabeça da raquete pode
alcançar 200km/h no momento da sua rotação:
se não apertarmos a nossa pega, a força
centrifuga arrisca-se a arrancá-la da mão.
Para os batimentos que necessitam mais
"tacto", como os amorties, a pega da raquete é
menos apertada para dar uma maior
sensibilidade, a qual seria inexistente com uma
pega serrada.
Fig.1 Morten Frost, Dinamarca, utiliza a pega universal.

A PEGA UNIVERSAL

A iniciação do jogo para grande parte dos jogadores é realizada com esta pega que pode
ser utilizada na maioria dos batimentos, como o seu nome o indica. A sua finalidade é ajudar a
rotação do antebraço. Esta rotação seria impossível com, por exemplo, a pega de frigideira
utilizada para atacarmos à rede.
Batimentos muito potentes requerem uma pequena variação desta pega (pega de martelo),
enquanto para outros batimentos em que a rotação do antebraço não é necessária ou impossível,
esta pega não é necessária
A pega universal está demonstrada em baixo (fig.2). O dedo indicador está mais
avançado que o polegar, que está apontado ligeiramente para baixo e assenta sobre o dedo
médio. O dedo indicador e o polegar formam um "V".

Fig.2
1- A raquete é segura pela mão esquerda e a cabeça fica em posição vertical. A palma da
mão direita encosta no encordoamento.
2- Deixar deslizar a mão direita ao longo da raquete até ao cabo.
3- A mão direita aperta ligeiramente o cabo.

VARIANTES MAIS FREOUENTES DA PEGA DA RAOUETE

Como referimos anteriormente, uma pega universal vai colocar a cabeça da raquete
perpendicular em relação ao solo: com a face C elevada (fig.4). Nesta posição se imaginarmos o
cabo da raquete inscrito no mostrador de um relógio, a parte superior da moldura deverá indicar
12h.

Fig.3A Pega universal vista da direita

Fig,3B Pega universal vista da esquerda

Podemos, a partir desta posição, rodar a pega 90º em ambas as direcções para definirmos,
segundo o ângulo de rotação, diversas pegas. Ao rodarmos pouco a pouco o cabo para a
esquerda, definiremos as posições 11h em seguida 9h Inversamente, para a direita, obtemos as
pegas 1h, 3h etc. (ver fig.4).

Fig.4

A PEGA DA RAOUETE EM RELACÃO Á POSICÃO NO COURT
A rotação da raquete das 12h para as 9h, ou das 12h para as 3h dependerá essencialmente
da posição do jogador em relação ao volante. Isto é demonstrado pelos exemplos esquematizados
da figura 5.

Fig.5 Estas 5 posições são as variantes das pegas, utilizadas mais frequentemente.

Os jogadores A e B efectuam ambos batimentos por cima da cabeça ao longo da linha
lateral. Para imprimir o máximo de velocidade ao volante, a raquete deve estar no momento do
impacto com o volante, paralela à rede em ambos os casos, tanto em A que bate o volante
lateralmente como em B que o contacta atrás dele já que ele está sob pressão no seu batimento à
direita. Para efectuar o mesmo batimento, pancada alta ao longo da linha, a pega da raquete dos
dois jogadores deve necessariamente ser diferente.
No batimento à direita, A pode utilizar a pega 12h enquanto que B deverá rodar a raquete
para a trazer para a posição 3h.

Fig.6 Pegas de direita das posições de 9, 11 e 12h.

No batimento à esquerda, A pode ainda utilizar a pega 12h enquanto B deverá rodar a
raquete para a posição 9h.

Fig.7 Pegas de esquerda das posições de 9, 11 e 12h.

Quando o batimento é cortado ou cruzado (contacto com a cabeça da raquete não paralela
à rede), as condições de batimento são diferentes.
De uma maneira geral, quanto mais afastado e para trás de nós é batido o volante, mais a
pega 12h deve
evoluir para a pega
3h nos batimentos
à direita no fundo
do court (sector de
batimento 3, figura
8), e para a pega
9h nos batimentos
à esquerda no
fundo do court
(sector 2). Se nós
podemos executar
um
clear
à
esquerda do sector
6 com uma pega
12h,é conveniente
adaptarmos pega
próxima das 11h
quando passamos
deste sector 6 para
o sector 2,para
finalmente
estarmos em pega
9h no sector 2.
Fig.8

Os mesmos princípios são válidos na proximidade da rede. O ataque a direito na rede no
sector 4 e 5 (ver jogador C, Fig.9) deve necessariamente ser efectuado respectivamente com pega
9h e 3h. Com a posição da raquete no momento do impacto com a face A virada para o jogador
no sector 4, ataque à esquerda e a face E no sector 5 ataque à direita.

Fig.9

No encosto à rede, uma pega 12h pode ser utilizada a fim de cortar o volante e dificultar a
devolução do mesmo pelo adversário. Da mesma forma, se não for necessário agarrarmos a
raquete afastada à nossa frente para batermos o volante como no ataque à rede, a pega 12h pode
ser utilizada para dar potência ao batimento (plano ou alto) graças à rotação do antebraço.
Na execução do bloqueio à esquerda, a pega é muitas vezes rodada da posição 12h para
11h a fim de cortar o volante, mesmo quando este é apanhado lateralmente.

PEGA DE POLEGAR OU NÃO À ESOUERDA
Jogadores e treinadores não estão todos de acordo sobre o facto de o polegar dever ou não
participar na pega para os batimentos à esquerda. Sem hesitação o polegar deve ser utilizado no
sector 4 num batimento de ataque, pois neste caso não podemos ter potência com a ajuda da
rotação do antebraço.
É mais especificamente ao meio e fundo do court que certos jogadores deslocam o
polegar enquanto outros não o fazem. Há aqui lugar às soluções individuais, mas é possível, com
o mesmo movimento da raquete, utilizar ou não polegar para dar uma força suplementar
significativa ao batimento. Na execução dos batimentos menos potentes (encosto, bloqueio), a
colocação do polegar ao longo do cabo não é necessária.
Nós aconselhamos no entanto a utilização desta pega quando a potência aplicada ao
batimento dependa da posição do jogador em relação ao volante.

Naturalmente em posição de esquerda baixa no fundo do court, o polegar não pode estar
colocado ao longo do cabo. A pega utilizada será uma pega 9h, com o polegar sobre a face C do
cabo, segundo a figura 4.

Fig.10

A sua função será neste caso simplesmente assegurar a manutenção da raquete como na
posição 12h no momento de um remate de direita.
O polegar estará sobre a face B do cabo quando o volante é batido ligeiramente atrás do
nosso corpo (entre o sector 2 e 6), e pode assim participar na transmissão de potência na rotação
do antebraço com uma pega 11h.
No ataque à rede (sector 4), o polegar encontra-se sobre a face A (pega 3h) e participa de
forma determinante na execução potente do batimento (Fig. 10).
Nos lobs, a pega está entre as 11h e as 12h em função da importância da rotação do
antebraço, o polegar encontra-se então aproximadamente sobre a face B do cabo.
"PEGAS ESPECIAIS"

PEGA ENCURTADA
A pega encurtada é utilizada por muitos jogadores na zona da rede. A mão é deslocada
para a parte de cima do cabo a fim dos movimentos da cabeça da raquete sejam menos amplos
(fig. 11). Esta pega é utilizada quando queremos ser muito rápidos junto à rede. Frequentemente,
vemos o servidor ter uma pega curta para se preparar para a devolução do serviço desde a sua
posição avançada.

Assim como a mão pode avançar no cabo em direcção à haste (pega encurtada) também
pode, ao contrário, recuar em direcção à base do cabo (pega de pinça). Nenhuma destas pegas
extremas é utilizada habitualmente nos batimentos potentes, mas em oposição frequentemente
nos batimentos que requerem precisão e sensibilidade.

Fig.11
PEGA DE PINCA
De vez em quando o jogador é obrigado a contactar o volante afastado do mesmo junto à
rede, este tipo de pega ajusta-se pois permite como que alonguemos o comprimento do nosso
braço, permitindo a execução com a pega de pinça de um encosto batimento que não requer
potência.

Fig.12 Han Jian, China, Pega de pinça.

Mas esta pega não oferece alternativas, sendo portanto somente utilizada em situações
extremas à rede.

PEGA DE MARTELO
Esta última pega é utilizada nos batimentos que necessitam potência. A diferença para a
pega universal (pega 12h) reside no facto de o cabo ser apertado mais fortemente, o qual se
traduz por uma redução do ângulo formado pelo braço e a raquete.
Desta maneira, a rotação do braço pode, por ocasião de um batimento à direita, tornar-se
ainda mais potente para um remate, implicando um ponto de contacto necessariamente mais
baixo.

Fig.13 Luan Jin, China, utiliza a pega de martelo para executar o remate.
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