
Biała podlaska 2020

Out

To był 
topspin, lift, 

czop, czy slajd. 
Oto jest 

pytanie.!?!



mgr Krzysztof Juśkiewicz AWF Biała Podlaska (trener PZT).

1
Jeżeli „ruszasz się”, uprawisz 

sport, nie ważne czy 
rekreacyjnie czy profesjonalnie 
to super !!! Jeżeli nie koniecznie 

to zmień. Ruch to naprawdę 

zdrowie.

2
W rankingu popularności tenis jest 

drugą dyscypliną na świecie po 

futbolu. W tenisa gra ok. 1 miliard 

200 milionów ludzi !!!

Dlaczego ja 
wybrałem tenis ?

I love this game !

Come on !?!



3

Tenis jest sportem bezkontaktowym, 
minimalizujesz ryzyko kontuzji.

Tenis doskonale wpływa na 
poziom twojej ogólnej 

sprawności fizycznej. Sam 
regulujesz intensywność i czas 

trwania wysiłku.

boliiiiiiii !

Po każdym gemie 
nieparzystym masz 

90 s. Na 
odpoczynek

Poziom tętna 
140-160 jak na 
początek jest 

OK :-).

Wysiłek fizyczny redukuje poziom stresu, to fakt !

Jak miło sobie 
odpocząć 

4



5

Gra w tenisa to doskonała forma pozbywania się 
zbędnych kilogramów. W zależności od twojej wagi, 

godzina gry to spalenie od 500 do nawet 800 kalorii. 

Nieźle ;-). 

x

Obecnie na świecie ogromną 
popularnością cieszy się rekreacyjna 

odmiana gry w tenisa tzw. „Cardio tennis”. 
W grze tej główny nacisk położony jest 

na utrzymaniu wysokiej intensywności 
wysiłku, rywalizacja, wynik schodzi na 

dalszy plan.

„Cardio 
tennis” 

dedykowany jest 
młodzieży i 

osobom 
dorosłym.6

Zajęcia prowadzone są w 
grupach, czasami po 

kilkanaście osób, co nie jest 
niczym złym. W tradycyjnej 

postaci nauka tenisa przy tak 
licznych grupach jest bardzo 

mało skuteczna.

Cardio is 
„cool”.

Tenis to bardzo 
dynamiczna gra. 
Super rozwija 

ogólną 
sprawność 

fizyczną. Buduję 
pewność siebie, 

uodparnia na 
stres.

„Cardio 
tennis” to 

kompozycja 
gry w tenisa - 

muzyki- 
wysiłku 

-zabawy.



7

Tenis to okazja do 
wyjścia z domu. 
spotykanie się z 
innymi ludźmi, 
nawiązywanie 

nowych kontaktów, 
czasami przyjaźni.

8
To właśnie aspekt 

społeczny gry w tenisa 
przyciąga na korty tak 
wielu ludzi. Wymiana 

„ploteczek”, rozmowy o 
zdrowiu, dzieciach, 

wnukach i bardzo często 
o biznesie.Coraz 

lepiej 
uderzasz 
forhand !

Hmmm ! 
A ty 

kompletnie 
sobie nie 
radzisz .

Twoje ostatnie 
zagranie było 

wyśmienite.

To był 
dobry mecz, 
gratulacje.

To co ?, we 
wtorek 

rewanż ?

Obecnie tenis wbrew obiegowym opinią nie jest 
sportem bardzo drogim, ekskluzywnym. Zarówno 

sprzęt, jak i korty poza dużymi miastami są 
dostępne w przystępnych cenach. Nauka no cóż 
to już jakaś mała inwestycja, ale to inwestycja 

w zdrowie, tak więc bezcenna !!!
Dla mnie tenis to nie tylko profesja, ale przede 
wszystkim pasja, lekarstwo na zdrowie, radość.

Do zobaczenia na kortach.
Pozdrawiam

```kj.

Moja !9




