Azoknak a vendégeknek a névsora, akiket értesítettünk,
és meghívtunk a GB Kupára
Sasvári Sándor, a budapesti Madách Színház művésze;
Bátorfi Csilla, 9-szeres Európa bajnok,
Dr. Bátorfi István (Bátorfi Csilla édesapja),
Gergely Gábor, kétszeres világbajnok asztaliteniszező,
Volper László, asztalitenisz mesteredző, volt szövetségi kapitány;
Lajtai Kristóf, Az MOATSZ megbízott főtitkára,
Szatmáry Kristóf, parlamenti képviselő, az MOATSZ korábbi elnöke,
Dr. Radák Zsolt, a Testnevelési Egyetem megbízott dékánja;
Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár, a Testnevelési Egyetem volt dékánja;
Iván János, a Joola magyarországi képviselője;
Bárdos Balázs, a Nike magyarországi marketing menedzsere;
Császári Attila, az Adidas magyarországi marketing igazgatója;
Pósfai Gábor, a Decathlon magyarországi igazgatója,
Bús Balázs, Budapest, Óbuda (III. ker.) polgármestere,
Nagyiványi György, a HEAD magyarországi képviselője,
Petrovics Gábor, Jonex magyarországi képviselője,
Ecseri József, a Henkel magyarországi marketing igazgatója,
Lukács Csaba, asztalitenisz adogatógép gyártó,
Somlyó Gergely, a Budaörs, Sportcsarnok igazgató,
Kelemen József, MOATSZ (veterán bizottság)
______________________________________________________________
Kiegészítő háttér információ:
Országok nevei, ahova eljutottak már a GB ütők:
Ausztria, Kína, USA, Németország, Olaszország, Svájc, Franciaország,
Csehország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Lengyelország, Hollandia,
Belgium, Törökország, Egyiptom, Dubai, Katar.
______________________________________________________________
A GB ütők tájékoztató anyagát eljuttattuk már az ITTF vezetőinek, és az ITTF
204 tagországa elnökeinek.

GB Kupa, 2012. december 15.
Rövid beszámoló és értékelés
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A BVSC asztalitenisz-csarnoka adott otthont 2012. december 15-én az első ízben megrendezésre
került GB Kupának.
Résztvevők voltak a BVSC-Zugló Sportiskola, a Malév SC, a Fastron AC Tolna legifjabb
versenyzői. Sérülés és betegség miatt távolmaradókat figyelembe véve 9 versenyző állt asztalhoz.
A verseny körmérkőzéses rendszerben kezdődött egy 5 fős és egy 4 fős csoport kialakításával, majd
a főtáblával folytatódott, ahol minden helyezés kijátszásra került.
Az eredményhirdetéskor korosztályonként is külön díjazásra kerültek a versenyzők.
U10-es korosztályban I. helyezett Both Olivér, II. Bolgár Tamás lett.
U11–U12-es korosztályban I. Pálfy J. Jakab, II. Rózsa Dávid, III. Kovács Melánia, aki a mezőny
egyetlen leány tagja volt.
U13–S14-es korosztályban I. helyezett Szabalics Tamás, II. Bolgár Gergő lettek.
A megjelent szülők, hozzátartozók, edzők megelégedéssel vehették tudomásul, hogy a
GB ütővel játszó gyerekek milyen izgalmas és helyenként igen látványos és színvonalas
mérkőzéseket vívtak egymással.
Mindenkit jóleső érzéssel töltött el, hogy a versenyt megtisztelte jelenlétével:
Sasvári Sándor színművész, aki dedikált CD-kkel ajándékozta meg a versenyzőket és edzőiket,
Volper László életműdíjas mesteredző, aki korábban a női és férfi válogatottbeli és külföldi
kapitánykodása mellett évtizedekig volt a KSI vezetőedzője, a hazai edzőképzés meghatározó
szereplője, és a MOATSZ edzőbizottságának elnöke is volt.
A zenei effektusokkal kísért ünnepélyes díjátadásokon szerepet vállalt:
Gergely Gábor 2-szeres világ- és 4-szeres Európa-bajnok,
dr. Bátorfi István, aki a 9-szeres Európa-bajnok Bátorfi Csillát képviselte,
Lajtai Kristóf, a MOATSZ megbízott főtitkára,
A GB ütők tervezője sajnos nem lehetett személyesen jelen az eseményen, melyen felesége és
lányai helyette is reprezentálták azt a fantasztikus elkötelezettséget és odaadást, ami a rendkívül
gazdag díjazáson túlmenően valamennyi résztvevő vendégül látásával is kiegészült.
Az edzők közül Tokaji Sándor, Varga László, Majzik Tamás, Kristonné Engel Mónika,
Lipovits Gyula és Herendi Iván is serleget és emléklapot vehettek át, hasonlóképpen
Volper Lászlóhoz, Gergely Gáborhoz, dr. Bátorfi Istvánhoz és Lajtai Kristófhoz, akiknek a GB
ügy kapcsán meghatározó volt eddigi támogatása és segítségnyújtása.
A látottak alapján a jelenlevők egyöntetű véleménye volt, hogy az I. GB Kupa kitűnő ötletnek
bizonyult, és legyen rendszeresen évente folytatása.
Herendi Iván
BVSC szakosztály-igazgatója

-24„A GB Science ütő nem csodafegyver, de azzá válhat! A tehetséges játékosok kezében, és
a hozzáértő edzők segítségével.” (G.B.)
GB ütők leírása (rövidített változat)
A GB Science ütő formájának kialakításánál az első szempont az volt, hogy a minél kisebb
takarás érdekében a mutatóujj természetes vonalán alakítsuk ki az ütőlap alsó
ívét. Így biztosítottuk a tökéletes érzékelést az ujjbegyek segítségével, ugyanakkor
csökkentettük azt a felületet, amivel nem lehet játszani a fonák oldalon a mutatóujj
kitakarása miatt. A labda pontos irányításában jelentős szerepet játszik a fonák oldalon
az ütőlapra szorított mutató ujj begye, amelyben található idegvégződések
segítségével szerzi a játékos az ütő irányításához szükséges információkat, a
keletkezett rezonanciák által. A hagyományos ütőknél, jelentős ütőfelületet takar el a
mutatóujj, gondot okozva (főleg a kezdőknek) a fonák oldali játékban (az ujjra pattanó
labdák miatt).
A mutatóujj vonalához igazodik az ütőlap további kialakítása, amely az ütőlap fejének
eltolásához vezetett. A fej eltolásával az ütőlap súlypontját az alkar vonalába
lehetett levinni. Így az ütőlap tengelye szinte természetes folytatása az alkarnak.
Ebből adódó előnyök:
- kisebb munkavégzéssel lehet a labdát megütni, mert a labda találati pontja az ütő felületén
az alkar vonalába esik, így ugyan olyan erejű ütést kisebb energiával tudunk elvégezni.
Az eltolt ütőfej miatt, minden irányban 4,5 cm‐el távolabbi labdák érhetők el
(backhand, forehand, és a háló felé egyenes irányban is), azonos test és kéztartást
feltételezve, a hagyományos ütőkhöz képest. Ez óriási előny, gondoljunk csak a sok
ütő élére pattanó labdára, vagy a háló mögé beejtett labdák elérésére.
- Az asztal feletti indításnál, nem kell a kézfejet olyan mélyre levinni a labda
eltalálásához, mivel az ütő alsó éle 4,5 cm‐rel lejjebb nyúlik, mint a hagyományos
ütőknél.
- A labdák indításához kisebb erő szükséges, az ütőfej súlypontjától számított
megnövekedett erőkar miatt. Az ütés ellazított csuklóval végezhető, ami a pontos
labdairányítást könnyűvé teszi.
- Nagyobb labdasebességű ütések érhetőek le vele, a nagyobb kerületi sebessége miatt.
- Nagy pörgető képesség. A pörgetés: alulról felfelé irányuló mozdulatsor.
A találati felület, a labdafogás hossza megnövekedett a GB Science ütőknél.
A nagyobb kerületi sebesség miatt nagyobb pördület adható a labdának.
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Erősebb lesz a pörgetés, az ellenfél térfelére jutó labda a felpattanás után laposabb ívben
halad, amelynek fogadása sokkal nehezebbé válik. A backhandpörgetés sokkal
hatékonyabban végezhető, ez egészen kiemelkedő előnye a GB Science ütőnek.
Igaz ez az oldalpörgetésekre is, ami még nagyobb labda elkanyarodást,
„kiflit” eredményez.
- A védekező mozdulatnál (nyesés) mindkét oldalirányban (fonák‐tenyeres) 4,5 cm‐rel
távolabbi labdák érhetők el vele.
A GB Grip (markolat) előnyei:
‐ az alján lévő horogszerű, visszahajló ív a GB ütő lelke. E nélkül a horog nélkül, az
eltolt tengelyű ütőlap előnyei, nem biztosíthatóak!
Ez olyan markolat kialakítását tette lehetővé, mely a kézmérethez igazodva, olyan laza
fogást biztosít, hogy az ütőnyél szorítása nélkül, akár kinyitott tenyérrel is, teljesen
ellazított izmokkal lehet az ütővel megütni a labdát, az ütőt szorító görcsös mozdulat nélkül.
(Erre az erős szorításra azért van szükség a régi típusú ütőknél, nehogy kirepüljön az ütő a
kézből, ütés közben.) Ugyanis, az asztaliteniszben a legtöbb ütésfajta a testtől eltávolodó,
elhajító mozdulat. A GB Grip kézhez igazodó, anatómiailag megtervezett alakja biztosítja
azt, hogy:
‐ a kéz nem mozog az ütőnyélen, az ütő a nyél szorítása nélkül tartható.
‐ a GB Grip markolatot nem lehet rosszul megfogni. Ennek az utánpótlásképzésben van
nagy jelentősége, mert a kezdőket nem kell napjában többször figyelmeztetni a helytelen
ütőfogás miatt.
‐ így az alaptechnikákat hamarabb és jobban tudják elsajátítani
‐ az eltolt ütőfej miatt a csukló természetes állapotban maradhat, mert az ütő lapja
szinte természetes folytatása az alkarnak
‐ könnyebb a labda érzékelés ‐ tisztábbak a labdafogások a megnövekedett találati út
miatt ‐ a stabil ütőfogás, amit a GB Science ütő biztosít, nagy előnyt jelent a mai gyors
asztal melletti játékban a sok oldalváltás miatt (fonák –tenyeres ‐ fonák), amikor
ezredmásodpercek alatt kell jól reagálni az ellenfél ütéseire ‐ a gyors oldalváltások során
az ütések gördülékenyen végezhetőek.
Az ütő egyensúlya:
Ellentétben az eddig használt tengelyszimmetrikus ütőkkel, a GB Science ütő
egyensúlyban tartása, lényegesen könnyebb, a GB grip markolat segítségével, mind
alaphelyzetben, mind játék közben.
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jelentősen fejnehézzé vált ütők használata során.
A szofttól fejnehézzé vált ütők a GB Science ütőknél kifejezetten előnyösek, mert
nagyobb erejű ütéseket lehet végezni, ami nagyobb sebességű labdákat eredményez.
Ellentétben az eddig használt ütőkkel, ahol kifejezetten hátrányos, ha fejnehéz az ütő, mert
minél nehezebb az ütő, annál jobban kell szorítani a nyelet, hogy ki ne essen a kézből,
elmerevítve a kéz izomzatát, ami által az ütések nehezebben irányíthatók.
Szerva és szervafogadás: előny a GB Science ütővel való adogatásnál az, hogy a labda jó
eltalálásához nem kell természetellenes kéztartásban lefeszített kézfejjel szerválni sem
fonák, sem tenyeres oldalról, mert az eltolt fejű GB ütőlap lejjebb nyúlik a hagyományos
ütőnél. Ezáltal könnyebben lehet nagyobb pördületeket adni a labdának minden
irányban, amely a szervafogadást nehezebbé teszi.
Adogatás fogadás: a rövid (háló mögé érkező) szervák fogadása lényegesen könnyebb a
GB Science ütővel, mert mélyebben lehet alányúlni a labdának az eltolt fejű ütőlappal, és
könnyebb támadást indítani.
Könnyebb a droppolás is a minden irányban 4,5 cm‐el megnövekedett hatótávolság miatt.
A további 15 db új típusú GB ütő leírása:
GB Science (15) Manu, GB Science (30) Guru ütőlapjai 15 mm‐rel, illetve
30 mm‐rel vannak eltolva a hagyományos ütőkhöz képest.
Ezek előnyei megegyeznek a GB Science (45) standard előnyeivel, az ütőfej eltolásának
arányában.
A GB Science (45) Standard ütő továbbfejlesztett változatai: Tomorrow, Garuda és
Hurrican. Ezek előnyei a legmagasabb versenyzői szinten érvényesíthetők.
A komfort osztályába tartozó ütők, a GB Grip markolat kényelmét kínálják
hagyományos, középső tengelyvonalú ütőként, különböző fejalakkal
CLASSIC, TACITUS, CLAM TT, BIGSON, COACH.
GB Defender ütő elsősorban védekező játékot játszóknak ajánlható.
A hagyományos osztályába tartozó ütők: TURBO, ROLLING, SFINX, OLDTIMER. A
hagyományos ütőkkel játszóknak nyújtanak újfajta kínálatot. Az ütőnyél, és az ütőfej
találkozásánál kialakított kézbesimuló nyak‐résszel, könnyű fogást biztosítanak.
E‐mail: info@gb‐bladefamily.com

