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Esports

La pràctica del tennis
La paraula  tennis ve de l'anglès (tennis) que a la 
vegada ve del francès (tenez) que aquí seria el crit 
que fa el jugador quan tira la pilota al camp rival.

Les cultures egípcies, romanes, greges i asteques  ja 
jugaven  a  jocs  semblants  al  tennis.  Les  primeres 
aparicions  d'aquest  esport  va  ser  a  França, 
anomenat  “Jeu  de  paume”  ja  que  al  principi  es 
jugava amb la mà i després ja es va començar a fer 
servir la raqueta. El tennis original es practicava en 
pistes d' herba natural. 

Es  va  originar  a  Europa  al  segle  XVIII  i  es  va 
expandir  en  un principi  pels  països  angloparlants, 
especialment entre les classes altes. A l'actualitat el 
tennis s'ha universalitat, i es jugat a gairebé tots els 
països del món.  A més, és un esport olímpic des 
dels Jocs Olímpics d'Atenes de l'any 1896.

El tennis és un esport que es practica en un terreny 
pla,  rectangular,  dividit  per  una xarxa intermèdia, 
que s'anomena pista. Es disputa entre dos jugadors 
(individuals)  o entre dues parelles  (dobles)  jugant 
amb  raquetes  i  pilotes  i  consisteix  en  colpejar  la 
pilota  amb  la  raqueta  perquè  vagi  d'un  costat  a 
l'altre del camp passant per sobre de la xarxa. 

Un partit  de  tennis  comença  amb la  sacada  d'un 
dels  jugadors,  que  ha  de  colpejar  la  bola  de  tal 
manera que reboti dins del quadre diagonal des del 
que es treu, és a dir, si un jugador treu des de la 
seva dreta, la bola haurà de rebotar en el quadre de 
l'esquerra de l'altre costat de la xarxa. El jugador té 
dues  oportunitats  per  treure,  és  a  dir,  si  erra  el 
primer intent, en té un altre més. 

Després de la sacada els dos jugadors  hauran de 
passar alternativament la bola d'un camp a l'altre a 
la  recerca  de  que  el  seu  rival  no  pugui  tornar-la 
abans  de  que  boti  dues  vegades,  si  passa  això 

s'aconseguirà  un  punt.  Guanyant  4  punts 
s'aconsegueix  un  joc,  i  guanyant  6  jocs 
s'aconsegueix un set. El matx o partit es divideix en 
2 sets (màxim de 3) en els tornejos de l'ATP World 
Tour, i en 3, màxim de 5 en els tornejos de Grand 
Slam.

El  tennis  és  un  esport  que  requereix  que  els 
jugadors  dominin  tècniques  com  són:  cops, 
empunyadures,  efectes,  posicions  corporals  i 
desplaçaments,  a  més  de  necessitar  resistència 
física per aguantar pilotes llargues. 

Durant  el  partit  s'utilitzen  molts  tipus  de  cops, 
cadascun amb les seves respectives tècniques,  els 
cops són: el servei, la dreta, el revés, el globus, la 
volea, la deixada i la rematada. 

El  Gran  Willy  és  un cop  inusual,  habitualment  en 
situació  desesperada,  quan  la  pilota  ha  passat  al 
jugador, que consisteix a impactar entre les cames 
d'esquena a la xarxa. Porta aquest nom perquè va 
ser inventat pel tennista argentí Guillermo Vilas. 

En els diferents cops la pilota pot ser impactada de 
formes diferents, de tal manera de donar-li efectes i 
trajectòries  que  dificultin  la  devolució.  Aquests 
mateixos s'obtenen amb diferents  empunyadures i 
formes  d'impactar  la  pilota.  Cadascun  dels  cops, 
amb  les  seves  respectives  trajectòries  segons 
l'efecte  aplicat  sobre  la  pilota  i  els  tipus  de  pot 
contra  la  superfície  apareixen  explicats  a 
continuació. 


