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„Kettőt pattanó” asztalitenisz szerva:
miért ez a legjobb?
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Először is szögezzük le, hogy nincs „legjobb szerva” minden helyzetre. Minden
ellenfél más és más, különféle gyengeségekkel. A "kettőt pattanó" szerva (értsd: az ellenfél
térfelén) ez egyik legmegbízhatóbban jól működő szerva több ok miatt is. Egy bizonyos
színvonalú játéktól felfelé, mondjuk egy jó közepes szinttől, érdemes laposan és röviden
szerválni, ha azt akarjuk, hogy lehetőleg ne az ellenfél támadjon le minket.
Minél pontosabbak a szervák, annál jobban leszűkítik az ellenfél lehetőségeit.
Statisztikailag nézve a kettőt pattanó szerva a legjobb rövid szerva az asztaliteniszben.
Mielőtt az elemzést elkezdeném, először is leszögezem, hogy egy kimondottan rövid
szerváról van szó, ami a lehető leglaposabban megy át a háló felett. A kettőt pattanó szerva
gyakorlásakor ennek fontosságát nagyon észben kell tartani.
Első tény: a kettőt pattanó szervát nehéz keményen megtámadni, mert rövid. Még ha
az ellenfél jó is az asztal feletti indulásban, akkor is gondot okozhat neki, ha variáljuk a
nyesés mértékét. A legtöbbször az ilyen szervára való megindulás inkább falsos, mint gyors,
könnyű rá visszatámadni, vagy jó helyre droppolni. Így saját stratégiáját fordíthatod az
ellenfeled ellen.
Második tény: Nehéz röviden fogadni. Ha a szerva kettőt pattanna csak az ellenfél
térfelén, (a második pattanás lehetőleg alapvonal közeli legyen a gyakorláskor), meg tudjuk
hosszabbítani az ellenfél fogadásakor létrejövő utat, amit a labda megtesz (különösen, ha
nyesve fogad), miközben a térfelünkre visszaérkezik. Ezáltal könnyebben tudunk az ellenfélre
ráindulni, mert általában relatíve hosszú labdát kapunk. Kevesen érzik igazán azt, hogy
például egy rövid oldalnyesett szervát hogy lehet röviden visszanyesni. Általában hosszan
vagy félhosszan fog visszajönni a labda.
Harmadik tény: Ha az ellenfél rosszul fogad (pl. rosszul ítéli meg a falsot, vagy a labda
helyezését, vagy a szervafogadó labdaérintést rosszul valósítja meg…), akkor magasságban és
hosszúságban is jobb labdát kaphatsz ahhoz, hogy meg tudj indulni. Például az ellenfél túl
nyitott ütőszöggel történő fogadás a „kettőt pattanó” üres szervára neked jobb, mint ha
„hármat pattanó” verzióval történne meg ez. Az első esetben hosszabb és magasabb ziccert
kapsz. Ugyanez igaz nemcsak az oldalfalsos nyesett, hanem még inkább a fals vagy oldalfals
szervákra is, ha rosszul nyúlnak bele.
Negyedik tény: a „kettőt pattanó” szerva után az alapállásodba jobban be tudsz állni.
Ha nagyon rövidet szerválsz (ami hármat vagy négyet pattanna), akkor könnyen kaphatsz
hosszan rád nyesett vagy rád tolt labdát, ami kimozdít a legjobb testhelyzetből. Hátrányt
okozhat neked, mire a nehezebben megjátszható labdához igazítod pozíciódat. Ez a fajta
nehézség általában elkerülhető a „kettőt pattanó” szervával.
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