MEDNARODNA TENIŠKA ŠTEVILKA - ITN (International Tennis Number)
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SERVIS

Opis standarda ITF (International Tennis Federeation)

RETERN

IGRA Z OSNOVNE ČRTE

PRIHOD IN IGRA PRI MREŽI

PASING

- Igralec je uvrščen oziroma se je sposoben uvrstiti na ATP/WTA lestvico.
- Igralec igra na mednarodnih turnirjih in mu nagrade predstavljajo glavni vir prihodkov.
- Igralec ima bogate turnirske izkušnje.

- Zna analizirati in izkoristiti nasprotnikove
slabosti.
- Zna spreminjati strategije in stil igre in je
sposoben pod pritiskom odigrati zanesljive
udarce.
- Običajno visoko rangiran igralec na
nacionalnem nivoju.

- Igralec ima zanesljiv prvi in
drugi servis tudi v stresnih
situacijah in lahko vedno odigra
napadalen servis.

- Dobra anticipacija
tako za bekend kot
forhend.
- Predvideva na
podlagi priprave,
pozicije telesa in meta
nasprotnika.

- Zna igrati zanesljive žoge v
stresnih situacijah.
- Zna učinkovito napasti, se
braniti in izvesti protinapad tako s
forhendom kot bekendom.
- Zna odigrati vse vrste udarcev.

- Napade z ravnimi ali rezanimi
udarci.
- Na mreži dobro predvideva in
ima dober občutek za igrišče.
- Učinkovito igra pod koti ali
globoko v polje.
- Igra agresivni volej.
- S smešom doseže točko.
- Dobro odigra tudi bekend smeš.

- Dobro improvizira in
odigra pasing z obeh
strani in tudi pri reternu.
- Učinkovito uporablja
kombinacije z dvemi
pasingi.

- Dobro anticipira udarce nasprotnika, pogosto
ima posebej dobro razvit udarec, konsistentnost
ali lastnost, okrog katere razvija svojo igro.
- Igralec igra »pameten tenis« (»percentage
tennis«) in je sposoben odigrati viner retern ali
izsiliti napako nasprotnika na kratke žoge.

- Učinkovito plasira servis na
šibkejšo stran nasprotnika
oziroma na način da razvije
možnost za napad.
- Zanesljivo igra različne vrste
servisov.
- Pri drugem servisu doseže
dobro globino, spin in točko
zadetka, tako da izsili slab retern
nasprotnika oziroma izsili dobro
pozicijo za nadaljevanje.

- Uspešno menja
agresivne in počasne
reterne s kontrolo
globine in spina.

- Forhend je močan, kontroliran in
z veliko spina.
- S forhendom si pripravi možnost
za napad.
- Bekend je agresiven in
konsistenten.
- Ima dobro smer in globino pri
večini udarcev.
- Ima občutek za žogo.
- Variira spin.

- Napadalni udarci so hitri in
učinkoviti.
- Večino volejev udari globoko,
močno in usmerjeno.
- Težke voleje odigra globoko.
- Če ima priložnost, z volejem
običajno naredi točko.
- Smeš odigra iz katerekoli
pozicije.
- Zanesljivo odigra voleje s sredine
igrišča.

- Zanesljivo in učinkovito
igra močne pasinge.
- Zna odigrati ofenziven
lob.

- Igra konsistentno, sposoben je učinkovito
uporabljati moč in spin in je začel obvladovati
hitrost žoge.
- Dobro anticipira, ima dobro delo nog in dobro
nadomesti svoje slabosti.
- Lahko spreminja globino udarcev in začenja
spreminjati načine igre glede na igro nasprotnika.
- Čeprav je neodločen pri težkih udarcih zna
odigrati močan prvi servis in natančno plasirati
drugi servis.
- V igri dvojic je agresivna igra na mreži običajna.

- Ima agresiven servis in naredi
malo dvojnih napak.
- Še posebej pri prvem servisu
učinkovito uporablja moč in spin
in si s tem pripravi napad.
- Praviloma dobro in globoko
plasira drugi servis.

- Pogosto agresivno
reternira.
- Povprečno doboro
zna pri dvojicah umiriti
žogo.
- Uspešno odigra slajz
retern in napade na
mreži (»chip and
charge«) ali menja
ritem z osnovne črte
(»chip and drive«)

- Napadalni udarci so odigrani
globoko in kontrolirano.
- Obvlada različna zaporedja
volejev.
- Konsistentno zaključuje z
volejem in smešom.
- Razvija občutek in dobro delo
nog, največ napak naredi s
pretiravanjem.

- Zna odigrati ofenziven
in defenziven lob.
- Dokaj učinkovito zna
igrati pasinge.

- Igra zanesljive udarce ter pri srednje hitrih
žogah, dobro kontrolira smer in dolžino (oz.
globino) tako s forhendom kot z bekendom. Zaradi
nepotrpežljivosti lahko pri daljši izmenjavi žog
izgubi točko.
- Srednje uspešno igra lob, smeš, napadalne
udarce in volej.
- Dobro pokriva igrišče, v manjši meri uporablja
taktiko, vendar še ne igra »pameten tenis«
(»percentage tennis«).
- Pri servisu včasih izsili napako nasprotnika, ki
reternira.
- V igri dvojic je opazna uigrana timska igra.

- Prvi in drugi servis plasira v
želeno smer.
- Prvi servis je praviloma močan.
- Do neke mere uporablja spin.

- Ima zanesljiv retern.
- Zna odigrati globok
retern. Varira retern pri
dvojicah.

- Ima konsistenten in zanesljiv
forhend.
- Učinkovito uporablja spin in
hitrost.
- Dobro kontrolira globino, vendar
pod pritiskom odigra predolge
žoge.
- Napade na zmerne udarce.
- Pri bekendu kontrolira smer in
globino, pod pritiskom začne delati
napake.
- Ima povprečen slajz.
- Forhend ima zanesljiv in ga na
zmerne udarce odigra globoko in
kontrolirano, lahko pa zgreši če je
pod pritiskom.
- Na zmerne udarce odigra
bekend konsistentno in globoko.
- Razvija spin in uporablja tako
spin kot slajz.

- Na napadalne udarce steče k
mreži.
- Ima globino in kontrolo pri
forhend voleju.
- Zna usmeriti bekend volej ampak
običajno nima globine.
- Razvija široke in nizke voleje na
obeh straneh.
- Zaključi enostavne smeše.
- Zna prestreči žogo pri dvojicah.
- Začenja zaključevati.
- Zna odigrati na nasprotnikovo
slabšo stran.

- Zna odigrati
defenziven lob na težke
udarce in ofenzivno, da
si pripravi točko.

- Pri zmernih servisih
konsistentno vrača
žoge in kontrolira smer
udarca.

- Forhend ima precej zanesljiv,
variira ga na zmerne udarce in
kontrolira smer in do neke mere
spin.
- Pri bekendu na zmerne udarce
kontrolira smer, ima težave na
visoke in hitre žoge, ki jih vrača
defenzivno.
- Skoraj izključno uporablja
bekend ravni udarec ali slajz.

- Razvija napadalne udarce in
išče priložnosti za napad pri mreži.
- Bolj agresivna igra na mreži.
- Dobro usmerja in kontrolira
voleje, bekend volej ni ofenziven.
- Ima težave zaključiti z volejem in
odigrati polvolej.
- Ujame nekaj pasing udarcev in
praviloma ima ustrezno delo nog.
- Če je pri žogi, ima zanesljiv
smeš.

- Na hitre žoge precej
zanesljivo odigra lob.
- Razvil je osnovne
pasing udarce vendar
ima težave pri bekend
pasingu

- Razvija ritem, čeprav je manj
konsistenten ko poskuša močno
udariti.
- Drugi servis je večinoma
precej šibkejši kot prvi.

- Precej konsistentno
reternira, večinoma v
sredino igrišča.

- Forhend je precej zanesljiv, z
nekaj kontrole smeri in zelo malo
kontrole globine.
- Na zmerne žoge postaja bekend
zanesljiv, večino žog odigra na
sredino igrišča.

- Če igra tako narekuje, gre na
mrežo vendar mora izboljšati
zaključevanje.
- Ima zanesljiv forhend volej in
manj zanesljiv bekend volej.
- Ima težave pri nizkih in na ven
odigranih volejih.
- Včasih ni dobro postavljen in
naredi prevelik zamah.

- Na zmerne žoge
precej zanesljivo odigra
lob in ga dostikrat
uporabi pri reternu.
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- Igralec dokaj zanesljivo igra srednje hitre žoge.
Ne obvlada pa še vseh udarcev in ima
pomanjkljivo kontrolo smeri, dolžine in moči.
- Posamične dvoboje skoraj v celoti odigra iz
osnovne črte medtem, ko je najbolj pogosta
postavitev pri igri dvojic eden spredaj, eden zadaj.

- Igralec se uči predvideti let žoge, čeprav mora
bistveno izboljšati pokrivanje igrišča.
- Z enakovrednim igralcem je sposoben nekaj
izmenjav žog s počasnim tempom.
- Pri igri dvojic običajno ostaja na začetni poziciji.

- Poskuša servirati s polnim
zamahom.
- Prvi in drugi servis odigra s
skoraj enako močjo.
- Servis je počasen.
- Met žoge bi moral biti bolj
konsistenten.

- Zna reternirati
počasen servis.
- Pogosto ima skrajšan
izmah.

- Forhend se razvija.
- Igralec je postavljen in je
pripravljen na zmerne udarce.
- Prijem pri bekendu in priprava
sta problematična in igralec
dostikrat raje odigra forhend kot
bekend

- Na mrežo gre samo če je v to
prisiljen.
- Moral bi več igrati na mreži da bi
razvil igralno samozavest.
- Na mreži mu ni prijetno in
pogosto odigra bekend volej s
forehend stranjo loparja.
- Zadane udarce nad glavo.

- Zna namerno odigrati
lob vendar z malo
kontrole.
- Dostikrat odigra nazaj
na nasprotnika.

- Potrebuje igralne izkušnje.
- Čeprav igra, je očitno pomanjkljivo znanje
udarcev.
- Pozna osnovne pozicije pri igri in pri igri dvojic,
čeprav bi ju moral izboljšati in najraje igra od
zadaj.
- Igralec je začel igrati igre za točke.
- uči se štetja in pravil.

- Servis ni kontinuiran in
potrebno
je
izboljšati
koordinacijo.
- Met bi moral biti bolj
konsistenten in kontroliran.
- Dvojne napake so pogoste.

- Retern bi moral biti
bolj konsistenten, da ne
bi delal neizsiljenih
napak.
- Poskuša reternirati
skoraj izključno s
forehandom.

- Forhend bi moral imeti celoten
zamah in več kontrole smeri.
- Igralec se očitno izogiba
bekendu in ima več težav s
tehniko.

- Napad in igra pri mreži mu nista
blizu.
- Izključno igra forehand volej in
ima težave zadeti žoge nad glavo.

- Ima težave namerno
odigrati lob.
- Ni navajen igrati
pasingov in praviloma
odigra nazaj na
nasprotnika.
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Igralec je začel igrati za točke na celem igrišču in uporabljati normalne žoge.

ZAČETNIKI
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REKREATIVCI

- Začenja kontrolirano servirati s
srednjo močjo.
- Razvija spin.
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- Izboljšal je zanesljivost udarcev in dobro
kontrolira smer udarca pri srednje hitrih žogah. Še
vedno nima dolžine (oz. globine) in raznolikosti
udarcev.
- Pokrivanje igrišča je izboljšano, še vedno okleva
pri gibanju naprej.
- V igri dvojic počasi razvija timsko igro.

- Igralec se giblje in si lahko kontrolirano podaja.
- Igralec je razvil enostavne enostavne teniške
spretnosti in zadane žogo, čeprav ne zna
izmenjevati žog v gibanju in s kontrolo.
- Igralec je na začetku teniškega učenja in se uči
najosnovnejših teniških vaj.

Igralci 10.1 do 10.3 običajno igrajo na prilagojenem igrišču, uporabljajo mehke žoge in prilagojene loparje.

