
K ubotowi ju˝ nie pomo˝emy, ale
mo˝e ktoÊ skorzysta z naszych po-
rad. W trzeciej, ostatniej cz´Êci

tego wykładu wyjaÊnimy, jak unikaç kontuzji
nadgarstka, a jeÊli si´ ju˝ zdarzy, to jak si´
zachowaç, aby nie napytaç sobie jeszcze
wi´kszej biedy.
Wskazówki dotyczàce wykonywania pra-
widłowego bekhendu stanowià istotny ele-
ment profilaktyki nadgarstka. Przede wszyst-
kim du˝à uwag´ nale˝y przyło˝yç do
punktu uderzenia, który powinien znajdo-
waç si´ w takim miejscu, aby było mo˝liwe
płynne przeniesienie mocy wygenerowanej
przez nogi i tułów, poprzez stabilne nad-
garstki, a˝ do rakiety. Miejsce to znajduje
si´ zwykle przed ciałem. Do kontaktu
z piłkà nie mo˝e jednak dojÊç zbyt daleko.
Mi´Ênie przedramion powinny nam słu˝yç
jedynie do kontrolowania sprz´tu, a nie do
generowania siły uderzenia. W sytuacji,
gdy odczuwamy chroniczny ból nadgarstka
r´ki niedominujàcej w trakcie uderzania
obur´cznego bekhendu, warto rozwa˝yç
zmian´ na bekhend jednor´czny.
Zawsze przeprowadzajmy rzetelnà roz-

grzewk´. Wykonujmy ruchy zginania i pro-
stowania nadgarstków oraz nawracania
i odwracania przedramienia, najpierw bez,
a nast´pnie z rakietà. Rozpoczynajmy od
odbijania piłki na kara serwisowe. Jest to
szczególnie istotne przy złej pogodzie,
kiedy masa piłki mo˝e wzrosnàç.
Zwi´kszanie obj´toÊci czy intensywnoÊci
treningów musi si´ odbywaç w sposób
stopniowy, aby organizm miał czas na ad-
aptacj´ do nowych obcià˝eƒ.
åwiczenia woleja nale˝y przeplataç innymi
uderzeniami. Nadgarstki muszà mieç mo˝-
liwoÊç odpoczynku.
Rakiet´ tenisowà dobieramy indywidualnie,
przede wszystkim według poziomu gry.
Dla kobiet powinna ona wa˝yç 280-300 g,
a dla m´˝czyzn 300-340. Napi´cie naciàgu
wynosi zwykle 24-25 kg. U graczy zawo-
dowych te wartoÊci mogà si´ znacznie
ró˝niç. Wszelkie zmiany w masie rakiety
i napi´ciu naciàgu nale˝y wprowadzaç
stopniowo. Dobry rozmiar ràczki rakiety to
taki, gdy przy luênym chwycie rakiety
mały palec mieÊci si´ pomi´dzy kł´bem
kciuka a koƒcówkami reszty palców.

Nie musi boleç

Serw, wolej i kłopot     
Jak wa˝ny dla tenisisty jest nadgarstek, Êwiadczy nie
tyle fakt, ˝e tekst poÊwi´cony temu problemowi podzie-
liliÊmy a˝ na trzy cz´Êci, co przykład Łukasza Kubota. 
Kiedy Polak rezygnował z gry w Poznaniu, zanosiło si´
na tydzieƒ, góra dwa przerwy w treningach. Okazało
si´, ˝e kontuzja wyeliminowała go nawet z US Open.
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lekko zgí ty, cz´Êç dłoniowa r´ki skierowana
do dołu; lekki ci´˝ar poruszamy w prawo
i lewo (3 serie po 15 powtórzeƒ).
– Pronacja i supinacja przedramienia (fot.
7-9) – tym razem łokieç powinien byç wy-
prostowany; obracamy r´k´ zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara i w stron´ prze-
ciwnà zawsze zatrzymujàc ruch, kiedy ci´-
˝arek znajduje si´ w pozycji pionowej (3
serie po 15 powtórzeƒ).
– Poprawa siły chwytu – Êciskamy starà,
mi´kkà piłk´ do tenisa (3 serie po 15 po-
wtórzeƒ).
– Rozciàganie prostowników (fot. 10) – ło-
kieç zgi´ty do 90 st., przedrami´ w odwró-
ceniu; za pomocà drugiej r´ki naciàgamy
dłoƒ na siebie z palcami zgi´tymi (3 po-
wtórzenia po 10 sekund).
– Rozciàganie zginaczy (fot. 11) – łokieç
wyprostowany, przedrami´ w odwróceniu,
za pomocà drugiej r´ki naciàgamy palce
jak na zdj´ciu (3 powtórzenia po 10 se-
kund).

Etap II: powrót do gry
Warunkiem przejÊcia do tego etapu jest
normalny zakres ruchu i siła chwytu. Cel
to stopniowe budowanie obcià˝eƒ, specy-
ficznych dla tenisa. Oprócz rozpocz´cia
treningów na korcie, nale˝y kontynuowaç
program çwiczeƒ poza nim, wprowadzajàc
coraz bardziej wymagajàce zadania. Przy-
najmniej przez pierwsze dwa miesiàce gry
tenisista powinien u˝ywaç stabilizatora lub
plastrów na nadgarstek. Poczàtkowo pre-
ferowane sà korty wolne (màczka). Prawi-
dłowa technika jest niezmiernie istotna dla
ochrony nadgarstków. Po przerwie w grze
warto wziàç lekcj´ z trenerem w celu wy-

krycia niebezpiecznych „nowoÊci” w odbi-
ciach i skorygowania starych, niekorzystnych
nawyków.
Propozycja progresu obcià˝eƒ wyglàda na-
st´pujàco:
– Gra na małe kara – najpierw uderzenia
z rotacja wstecznà, nast´pnie z awansujàcà;
uderzenia nie mogà generowaç bólu, jeÊli
tak si´ dzieje, nale˝y przez pewien okres
odgrywaç piłk´ z bardziej otwartym chwy-
tem i z niewielkà rotacjà.
– Gra z gł´bi kortu – zazwyczaj rozpoczy-
namy od forhendu liftowanego, lecz bez
odgrywania niskich piłek, i od podci´tego
bekhendu lub liftowanego jednor´cznego.
– Woleje – nie nale˝y zagrywaç tego ude-
rzenia zbyt długo bez przerwy; dobrze sta-
bilizujmy nadgarstek wmomencie kontaktu
piłki z rakietà.
– Kryty, dwur´czny bekhend z gł´bi kortu
– nacisk kładziemy na technik´, timing
i płynnoÊç uderzenia; unikamy grania krót-
kich krosów.
Nast´pnie mo˝na zaczàç treningi serwisu
i smecza, aby przejÊç do rozgrywania spa-
ringów i meczów turniejowych.
Wcelu zapobiegní cia nawrotowi problemu
przed grà rozgrzewajmy nadgarstki, a po
meczu przeprowadzajmy rozciàganie sta-
tyczne i chłodzenie. Unikajmy robienia
pompek na wygí tych nadgarstkach (zdrowiej
jest podeprzeç si´ na zaciÊni´tych pi´Êciach)
i kontynuujmy çwiczenia stabilizujàce. l

* autor jest fizjoterapeutà w Centrum Reha-
bilitacji Sportowej, licencjonowanym in-
struktorem PZT i PTR Professional oraz fi-
zjoterapeutà reprezentacji Polski w tenisie
(www.prosportsupport.com)
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Przedstawiam model post´powania po
uszkodzeniu TFCC lub Êci´gna i pochewki
ECU. åwiczenia rozpoczynamy, gdy zostało
zdj´te usztywnienie (jeÊli takie było zakła-
dane) lub po prostu gdy wyciszy si´ stan
zapalny.

Etap I: poprawa normalnej funkcji
Na tym poziomie leczenia uwaga jest
skoncentrowana na wzmacnianiu mi´Êni
stabilizujàcych nadgarstek. Gracze posłu-
gujàcy si´ obur´cznym forhendem lub
bekhendem powinni pracowaç nad oboma
nadgarstkami. åwiczenia muszà byç wy-
konywane w Êrodkowym zakresie ruchu,
unikajàc ustawieƒ skrajnych, z du˝à liczbà
powtórzeƒ lecz z małymi obcià˝eniami.
– Wzmacnianie zginaczy nadgarstka (fot.
1 i 2) – zaczynamy od małego obcià˝enia
(maks. 1 kg, cí ˝arek lub guma); przedramí
podpieramy na kolanie, łokieç lekko zgi´ty,
a cz´Êç dłoniowa r´ki skierowana do góry;
wykonujemy niewielkie ruchy pí Êcià wgór´
i dół, przedrami´ utrzymujemy nieruchomo
(3 serie po 15 powtórzeƒ).
– Wzmacnianie prostowników nadgarstka
(fot. 3 i 4) – pozycja wyjÊciowa jak w po-
przednim çwiczeniu, lecz teraz cz´Êç dło-
niowa r´ki skierowana jest do dołu; wyko-
nujemy niewielkie ruchy pi´Êcià w gór´
i dół, (3 serie po 15 powtórzeƒ); na
poczàtku wystarczajàcym wyzwaniem mo˝e
byç utrzymanie nadgarstka nieruchomo
w pozycji neutralnej (15 powtórzeƒ po 6
sekund).
– Przywiedzenie dołokciowe i dopromie-
niowe (fot. 5 i 6) – to zadanie wprowadzamy,
jeÊli dwa wczeÊniejsze sà dobrze tolerowane;
przedrami´ podpieramy na kolanie, łokieç

      z nadgarstkiem (3)
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