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Duvar Tenisi
Tekni¤in, h›zl› düflünme ve fiziksel güçle birleflti¤i ve fiziksel satranç olarak da adland›r›lan duvar tenisi sporunun, asl›nda rastlant›sal olarak ortaya ç›km›fl oldu¤unu biliyor muydunuz? Rastlant›sal diyoruz, çünkü bu spor 19. yüzy›l›n ortalar›nda, tenis kortu için s›ra
bekleyen ‹ngiltere’deki Harrow Üniversitesi ö¤rencilerinin, bu arada e¤lenmek amac›yla ellerindeki topu duvara atarak raketle vurmalar›yla
bafllam›fl. Topun ç›kard›¤› ritmik çarpma sesi ö¤rencilerin ilgisini öylesine çekmifl ki, bu oyun k›sa zamanda giderek daha fazla oynanmaya bafllanm›fl. Ancak kullan›lan tenis topunun çok sert olmas›, çevrede bulunan camlar›n k›r›lmas›na ve gürültüye yol açt›¤›ndan tepki almaya bafllay›nca baz› yerlerde oynanmas› yasaklanm›fl. Bu da “squash tipi” daha
yumuflak toplar›n gelifltirilmesine ve kullan›lmas›na neden olmufl. Yeni
toplar sayesinde, bu sporu yapanlar›n baz› hareketleri art›k çok daha büyük kolayl›kla yapt›klar› görülmüfl.
Duvar tenisi tarihçesine bak›ld›¤›nda, bu oyunun
önceleri bir spor olarak de¤il, e¤lence amaçl› oynand›¤› görülür. 1886’da oyun kurallar› ve saha boyutlar›n›n belirlendi¤i, 1911’de de bu dal tenis komitesi taraf›ndan resmen tan›nd›¤› halde, resmi turnuvalar ancak I. Dünya Savafl›’ndan sonra yap›lmaya baflland›. Ülkemizde de yaklafl›k 15 y›ld›r yap›lan bu
spor, son y›llarda yayg›nl›k kazand›.
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Bu spor “duvar tenisi” ad›n› almas›na karfl›n, yaln›zca giysi ve raket aç›s›ndan tenise benzerlik gösteriyor. Duvar
tenisi kendine özgü kurallar›yla, farkl› oyun alanlar›nda
oynan›r. Ayr›ca oyun, tenis topundan daha küçük ve
karfl›laflman›n zorluk düzeyinin üzerindeki dört farkl›
renk benekle ifade edildi¤i kauçuk bir topla oynan›r. Sar›, beyaz, k›rm›z› ve mavi benek, toplar›n yavafltan h›zl›ya dizilifl s›ras›d›r. Renkler ayn› zamanda topun h›z›n› ve
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Y›ld›z Tak›m›

fazladan z›plama derecesini de gösterir; en yavafl olan
sar› benekli topla tüm turnuva maçlar› yap›l›r. Topun yavafll›¤› sporcunun topa uygulad›¤› güç sonucu topun
hareketini belirler. Oyun alan›n›n darl›¤› nedeniyle, h›zl›
topa uygulanan güç topun oyun alan› d›fl›na ç›kmas›na

Sporcu ilerleme kaydedince “squash topu”ndan biraz
daha büyük lastik bir topla oynamaya bafllar.

neden olaca¤›ndan, bu sporda ilerlemifl sporcularca en
yavafl top kullan›l›r. Bu sayede topa istenen aç› ve yükseklik daha rahat verilir. Mavi benekli topun fazladan
z›plama özelli¤i oldu¤undan, topa uygulanan daha az
güç bile topun h›zlanmas›na yeter. Bu nedenle bu spora yeni bafllayanlar ve kendi kendine antrenman yapmak isteyenler mavi benekli top kullan›r. Ayr›ca bu
spora yeni bafllayan küçük yafltaki sporcular için
tenis topu boyutunda köpük toplar kullan›l›r.

Kullan›lan raketin tenisteki gibi sap kal›nl›¤› ölçüsü bulunmuyor; sap standart kal›nl›kta oluyor. Raketler
oyuncu düzeylerine ve beklentilerine göre de¤iflik yap›larda üretiliyor. Raketin yap›ld›¤› malzeme, a¤›rl›k ve
oyun stiline göre de farkl›l›k gösteriyor. Uzmanlarca
titreflimi az olan grafit, titanyum ya da karbon alafl›ml›
raket kullan›lmas› öneriliyor.
Duvar tenisinin bilinen tenisten farkl› oyun alanlar›nda
ve kendine özgü kurallarla oynand›¤›n› söylemifltik. En
önemli özellik, bunun bir salon sporu olmas›. Bu sayede duvar tenisi yaz-k›fl oynanabiliyor. Oyun alan› dört
taraf› ve üstü kapal› bir küp ya da kutu görünümünde. Sadece arka duvar cam olabildi¤i gibi, yanlar
ve hatta üstün cam kapland›¤› kortlar da var.
Aral›k 2007
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Böylece oyun, daha çok kifli taraf›ndan izlenebiliyor.
Duvar tenisi oyuncular›, bu sporun dar bir alanda oynanan h›zl› bir spor dal› oluflu, topun az z›plamas› ve
de¤iflik aç›larla gelmesi gibi zorluklar bar›nd›rd›¤›n› söylüyorlar. Ancak çok e¤lenceli ve vücudu zinde tutacak
bir spor oldu¤unu da ekliyorlar.
Oyunun kurallar› da oldukça ayr›nt›l›. Kurallar oyun
s›ras›nda sporcular›n birbirini engellememeleri,
sportmence ve emniyetli bir biçimde spor yapmalar› için düzenlenmifl.

Oyunun Kurallar›
Servis at›fl›nda sporcunun bir aya¤› servis kutusunun
tam içinde bulunmal›. Bu kurala uyulmazsa, servis atma
s›ras› rakip oyuncuya geçer. Sporcunun raketle vurdu¤u
top, ön duvarda bulunan d›flar› (out) çizgisiyle altta bulunan servis çizgisi aras›nda kalan bölgeye çarparak rakip oyuncunun çeyrek alan›na geri gelmelidir. Topu karfl›layan oyuncu, gelen topa do¤rudan vurufl yapabilece¤i gibi, topun yerde en fazla bir kez sekmesine izin verip
ikinci kez yere de¤meden de vurufl yapabilir. Topun yerde iki kez sekmesi, oyuncunun karfl›lad›¤› topu oyun alan›n› çevreleyen çizgilere ya da d›fl›na atmas› ya da ön
duvara ulaflt›ramamas› halinde rakip oyuncu say› al›r.
Oyun ön duvar a¤›rl›kl› oynanmas›na karfl›n ön duvara
ulaflan, arka ve yan duvardan gelen at›fllar da geçerlidir.
Ön duvardaki tin çizgisi ve alt› da oyun alan› d›fl›d›r. Teniste raketin içiyle yap›lan “forehand” ve raketin tersiyle
yap›lan “backhand” vurufllar› duvar tenisinde de kullan›l›r. Bu dalda ilerlemifl bir sporcu, topa raketiyle vurma
an›nda topun sadece ön duvardan sekip gelmesini de¤il, istedi¤i yüksekli¤e istedi¤i aç›yla gönderdi¤i topun,
rakibinin karfl›layamayaca¤› ya da karfl›lamakta zorlanaca¤› bir aç›yla gelmesini de düflünebildi¤inden duvar tenisine fiziksel satranç da deniyor. Say›y› servis atan oyuncu kazanabilir, servisi karfl›layan oyuncunun yap›lan
mücadeleyi kazanmas› halinde servis el de¤ifltirir.
T›pk› voleybolda oldu¤u gibi, skor söylenirken ilkin servis atan›n, sonra karfl›layan›n puan› söyleB‹L‹M ve TEKN‹K 96 Aral›k 2007

nir. 9 puana ulaflan sporcu seti kazan›r. Puanlarda 8-8
beraberlik olmas› durumunda tenisteki gibi tie-break
(eflitli¤i bozmak) puan sistemiyle bir oyun daha oynamak yerine, servisi karfl›layacak oyuncunun seçimi dikkate al›narak 9 ya da 10 puana ulaflan›n kazanaca¤› bitifl
skoru seçilir. Maçlar 3 ya da 5 set üzerinden oynan›r; rakibinden 1 set fazla alan sporcu oyunu kazan›r.
Oldukça hareketli ve sert olabilen bu spor için, en uygun
yafl aral›¤›n›n 15-35 oldu¤u belirtiliyor. ‹leri yafltaki sporcular doktor kontrolünden geçtikten sonra, daha küçük yafl
grubundaki ya da bu spora yeni bafllayan sporcular›nsa fiziksel uygunluklar› ve kulland›klar› malzemelerle ilgili koruyucu önlemleri alarak bu sporu yapmalar› öneriliyor.
Tüm spor dallar›nda oldu¤u gibi oyuna bafllamadan
önce ›s›nma, oyun sonras›nda so¤uma, esnetme ve
gerdirme hareketleri çok önemlidir. Is›nma yaln›z genel egzersizi de¤il, ayn› zamanda bacak, s›rt, omuz ve
kol kaslar›na yönelik gerdirme egzersizlerini de kapsamal›. So¤uma ifllemi yo¤un performans sonras› nabz›n
normal seviyeye düflürülmesi amac›yla en az 5 dakika
boyunca oyun alan› içinde yap›lacak yavafl tempolu
yürüyüfl fleklinde olabilir. Bu ifllemden sonra çal›flan
kaslar› dinlendirmek, kas›lm›fl olan kaslar› tekrar uzatmak, vücut esnekli¤ini gelifltirmek için esnetme ve gerdirme çal›flmas› yap›lmal›d›r. Sporcu at›fl›n› kulland›ktan
sonra rakibin topa rahat hamle yapabilmesine olanak
sa¤lamal› onu engellememeli. Bu sayede duvara ya
da rakibe çarpmaya ba¤l› sakatlanmalar da engellenebilir. Afl›r› ve ters yüklenme ayak bile¤i, diz ve omuz sakatl›klar›na neden olabilir. Bu nedenle, do¤ru vurufl
tekniklerini gelifltirmek için s›k s›k antrenman yap›lmal›.
Gözü koruyucu, k›r›lmaya dayan›kl› gözlük kullan›lmas› da al›nmas› gereken önlemler aras›nda.
Duvar tenisi, yaln›zca kaslar›m›z› de¤il, h›zl› düflünüp
ani karar vermemiz gerekti¤inden beynimizi de gelifltirdi¤imiz için çok zevkli bir spordur.
Sadi At›lgan
Kaynak:
http://www.squashturk.com

