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Tricki w 
 pilkarzyki 

Czyli sposób na przeciwnika 
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 Podstawy gry w piłkarzyki wydają się proste. Przy stole okazuje 

się jednak, że trzeba poświęcić trochę czasu, by je opanować. Gdy już się 

to uda, pora na sztuczki i tricki, które pozostawią przeciwnika bezradnym. 

Podane wskazówki odnoszą się do stołów z ustawieniem 1-2-5-3, czyli 

bramkarz, dwóch obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników.  

 

Pierwszym bardzo skutecznym zagraniem jest tak zwany "Bank Shot". Jest on 

podobny do bilardowego dubla, gdyż wykorzystuje jedną ze ścian stołu w 

celu uzyskania lepszego kąta. Wykonuje się go pomocnikami, czyli drążkiem 

z pięcioma zawodnikami. Zatrzymaj piłeczkę środkowym piłkarzykiem. 

Wybierz ścianę i uderz piłkę z drugiej strony, mniej więcej w jednej trzeciej jej 

średnicy. Jednoczesny ruch nadgarstka w stronę podłogi, nada piłce 

odpowiednią rotację i prędkość. Powinna odbić się od ściany pod kątem 

skierowanym w stronę bramki przeciwnika. Strzał daje efekt zaskoczenia, a 

także przy pewnej wprawie pozwala uzyskać mylącą rywala rotację. 

 

Kolejna sztuczka to "Rebound Shot" czyli strzał ze zbiórki. Za pomocą 

skrajnego piłkarzyka z drążka pomocników uderz piłkę w ścianę z bramką 

pod takim kątem, aby odbiwszy się trafiła do środkowego napastnika 

(kontroluj cały czas jego pozycję i ruchem ustaw go w miejscu, w które leci 

piłka). Uderz mocno, bez przyjęcia. Strzał wymaga treningu, ze względu na 

szybkość odbitej piłki. Łatwo spudłować, jednak po wyćwiczeniu uderzenia, 

bramkarze zazwyczaj są bez szans. 

 

"Snake shot" wykonuje się za pomocą drążka pomocników. Trzymaj go 

częścią dłoni blisko nadgarstka. Zatrzymaj piłkę środkowym zawodnikiem. 

Następnie poprzez pchnięcie i pociągnięcie drążka, "podaj" piłkę do 

drugiego pomocnika i z powrotem, by uzyskać czystą pozycję do strzału. 

Przekręć drążek mocno poprzez pociągnięci ręki w górę, tak by zatrzymać 

go na końcach palców. Pamiętaj jednak, żeby uniknąć kołowrotków (czyli 

obrócenia kija więcej niż raz), gdyż są one zabronione. 

 

Dla lepszej kontroli używa się specjalnych, poprawiających uchwyt, 

nakładek na rączki drążków. Zawodowcy korzystają też z piłkarzyków 

turniejowych (o szerszych stopach), zwiększających zasób uderzeń. 

 

Wszystkie tricki można obejrzeć na Youtube wpisując ich nazwy z dopiskiem 

„tutorial”. 

 
Pozdrawiam i życzę wygranych rozgrywek 
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http://aktywni.pl/aktualnosci/podstawy-gry-w-bilard
http://aktywni.pl/aktualnosci/strzel-gola
http://aktywni.pl/aktualnosci/porady-dla-bramkarza-hokejowego

