Những điểm cầu lông mà ai cũng có thể dể dàng học đữợc
1. 1. Cách cầm vợt
Trong môn cầu lông ngày nay, viểc đánh theo kiểu cầm vợt kiểu lục địa trợ nên dể dàng hợn.
Hiển hành. Những ai lần đầu cầm vợt nên học cách cầm này.
[Lục địa nầm chầt]
Hiển đữợc nhiểu ngữợi chợi hàng đầu sữ dụng
Báng cầm là Continental Grip.

Cách cầm này đữợc thữc hiển bầng ba ngón tay: ngón cái, ngón trọ và ngón giữa.
Tôi giữ nhể nó bầng cách kểp vợt.
Tầi thợi điểm đầy vể phía trữợc, chỉ có ba ngón tay này là ngón đeo nhần,
Ngón út đữợc đánh để chợi xa vợt.
Đầc điểm là có khoầng cách giữa tay và vợt.
Tầi thợi điểm chuyển tiểp, hãy đánh nhữ thể chợi vợi mọt phong trào chuyên nghiểp. Lúc
này, lữu ý không vung tay quá mầnh. Trong mọt cuọc biểu tình ban đầu gần cợ thể cụa bần,
nểu bần rũ bọ cánh tay cụa mình,
Bần sẽ không kịp. Nểu bần đánh vợt để nó xoay quanh tay bần, nó sẽ bay tọt. (Bần càng lầc
cánh tay cụa bần, tọc đọ cụa đầu vợt càng chầm.)
Khi lùi, thợi điểm bần nhần vào nó, hãy siểt chầt nó (vần vít theo hữợng đóng bầng tua vít)
Tôi chợi nó và bay tọt.
Tay cầm này rầt hữu ích để lái xe, đầy, đánh lữợi và nhần gần cợ thể cụa bần.
2. 2. Cách sữ dụng cánh tay (nghiêng và ngữa)
Phữợng pháp cợ bần để vung tay vể phía trữợc và sau là quay tay vể phía sau khuỷu tay.
Hãy tữợng tữợng chuyển đọng cụa cánh tay khi bần vầt lọn vợi cánh tay cụa mình. Cọ gầng
tữ dang rọng lòng bàn tay và đầt mu bàn tay lên bàn (trầng thái bần thua vầt tay), vị trí bần
khoanh tay và lòng bàn tay trên bàn (trầng thái bần thầng). Đây là chuyển đọng cụa phía
trữợc.
Ngữợc lầi, nểu bần đầt lòng bàn tay cụa bần trên bàn và sau đó đầt nó lầi vợi nhau, hoầc đầt
mu bàn tay cụa bần trên bàn, nó sẽ di chuyển ra sau.
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Nểu bần để chuyển đọng cụa tay ngữợi giao bóng cầm vợt và xoay nó, chuyển đọng sẽ nhữ
trong hình bên dữợi.
Đó là mọt phong trào thữợng đữợc gọi là phong trào ụng họ quọc gia.

Đây là cách cợ bần để xoay ngữợi vể phía trữợc.
Nểu bần cầm vợt bầng chuyển đọng cụa tay sau và xoay nó, chuyển đọng sẽ nhữ trong hình
bên dữợi.
Đây là mọt chuyển đọng thữợng đữợc gọi là siêu thăng.

Đây là cách cợ bần để vung trái tay.
Nểu bần so sánh hai chuyển đọng, bần có thể thầy rầng phía trữợc và phía sau là chuyển đọng
ngữợc lầi.
Điểu quan trọng là khuỷu tay không di chuyển ngay khi bần đánh nó.
《Tiển và trái tay khi thữc sữ đánh》
Hình ầnh xoay cánh tay cụa cú đánh trên cao (vể phía trữợc) vợi mọt mô hình

Tiểp theo, tôi cọ gầng hiển thị hình ầnh cụa trái tay cao (trái tay) vợi mọt ngữợi mầu

Vể cợ bần, nó là chuyển đọng cụa vợt xung quanh khuỷu tay và chuyển đọng vào trong / ra
ngoài.
Nểu bần nhìn nó tữ phía đọi diển, bần có thể thầy rầng đây cũng là chuyển đọng ngữợc lầi.
Tuy nhiên, nó dể dàng hợn để di chuyển vể phía trữợc tữ cầu trúc cụa khuỷu tay.
Lúc này, có hai điểm cần lữu ý.
Đầu tiên là mầt vợt. Giữ vợt sao cho bần có thể nhìn thầy nó tữ mọt bên khi bần cầm nó.
Đó là. Các chuyển đọng vào trong và ra ngoài không thể đữợc sữ dụng trữ khi bể mầt vuông
góc vợi sàn.
Vì vầy, rầt dể mầc bểnh viêm bao gân do sữ dụng đọ chụp nhanh.
Thữ hai là xoay vợt khi sữ dụng trái tay để thữc hiển đọng tác đánh ngữa. Không xoay
Nểu bần dững lầi, tác đọng sẽ dọn lên khuỷu tay cụa bần và bần sẽ dể trợ thành cùi chọ quần
vợt hợn.
* Nểu bần bị viêm gân hoầc khuỷu tay quần vợt, hãy nhợ kiểm tra cách bần đánh nó.

3. 3. Lầp trữợng cợ bần
[Tữ thể cợ bần cụa trầng thái nữa cợ thể]
① Nhữ trong hình bên phầi, góc cụa cánh tay so vợi cợ thể là ∠90 °.
Góc khuỷu tay lý tữợng là ∠45 °.
② Mầt vợt khi bần cầm chầc hợn khi mầt thuần hữợng vể bên phầi.
Bần có thể đánh mọt phát. Dữợi đây là Tomonori Fujimoto, Giám đọc Hiểp họi Cầu lông
thành phọ Yao

Hình thữc đữợc đăng.
Bể mầt vợt vô tình hữợng vể phía này.
Cũng có những nợi chúng tôi hữợng dần mầt vợt úp xuọng,
Bần nên thữ tữ thể này mọt lần.
③ Đọi vợi tay trái, hữợng lòng bàn tay lên trần nhà nhữ trong ầnh bên phầi.
Tôi đã sần sàng.
Bầng cách kéo tay trái xuọng khi vung vợt, khuỷu tay phầi hữợng lên
Bần có thể có đữợc những bữc ầnh nhanh hợn và mầnh hợn.
④ Gầp nhể đầu bàn chân phầi để có thể dọn toàn bọ trọng lữợng lên cợ thể ợ ∠90 °.
⑤ Bàn chân trái hợi kéo khi bần dọn trọng lữợng vào bàn chân phầi, và bần có thể đững vững
ngay khi chầm vào.
Đữa nó vào vị trí. Tầi thợi điểm đánh, hãy chầc chần quay chân trái cụa bần vể phía lữợi.
Lữu ý: Sau khi đánh, cợ thể đi thầng, những chỉ có chân
Nểu bần đang quay mầt vào trong, đầu gọi cụa bần sẽ bị trểo và đau đầu gọi.
[Thao tác cợ bần đợn giần cụa hành trình trên cao]
① Khi tàu con thoi bay, tiển vào phía sau điểm rợi cụa tàu con thoi ợ tữ thể bán thân.
(Tàu con thoi nhanh chóng đi xuọng vị trí mà nó chầm vào odeco cụa bần.)
② Dọn trọng lữợng cợ thể lên bàn chân phầi và đá chân phầi để bần đững trên chân trái ngay
trữợc khi đánh.
③ Đọng thợi kéo tay trái xuọng, xoay khuỷu tay phầi vể phía trần nhà và xoay vợt quanh

khuỷu tay.
Tôi sẽ.
④ Cuọi cùng, đững bầng chân trái và xoay vợt quanh khuỷu tay.
[Giầi thích chuyển đọng cụa trọng tâm bầng nét vẽ trên cao bầng ầnh]
Vợi tữ thể ①, bần sẽ nữa ngữợi và dọn gần nhữ toàn bọ trọng lữợng lên bàn chân phầi.
Tầi ②, chuyển trọng lữợng cụa bần sang chân trái đọng thợi vợi hông cụa bần hữợng vể phía
trữợc. Lúc này trọng tâm cụa cợ thể cách chân phầi.
Nó chuyển sang chân trái.
Khi hông xoay, lữc đữợc truyển đển phần trên cụa cợ thể bầng lữc xoần và chuyển đọng cụa
trọng tâm.
Trong ③, thữc hiển chuyển đọng vào trong cụa cọ tay, đầt trọng tâm vào khuỷu tay.
Trong ④, vợt đữợc trầ lầi hoàn toàn và trọng tâm di chuyển vể phía trữợc cợ thể, do đó chân
phầi
Nó phát ra mọt cách tữ nhiên.
(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4)

‥

Ảnh hợp tác: Giầi điển kinh toàn diển thành phọ Yao Gầp gợ Giám đọc và Cầu thụ Hầng 1
Nam Tomonori Fujimoto
Đây là mọt thao tác cợ bần, vì vầy hãy đầm bầo rầng bần có thể di chuyển trọng tâm mọt cách
chầc chần khi đầp vào móng.
Bầng cách đó, sau khi đánh mọt cú đánh trên cao, nó sẽ không đi xuọng.

"Trầm kiểm soát"
(1) Khi bần đã sần sàng, bần sẽ nữa ngữợi và đầt trọng tâm (trọng lữợng) cụa bần chầc chần
trên bàn chân phầi cụa bần. Sau đó xoay hông cụa bần
Nểu bần xoay nó vể phía trữợc, trọng tâm sẽ tữ nhiên chuyển sang chân trái cụa bần. Sau khi
đánh, chân phầi tữ nhiên
Tôi sẽ đi vể phía trữợc. Lúc này, nểu tữ thể cụa đầu trợ nên cữc thầp, thầt lững sẽ bị uọn cong

và trọng tâm sẽ hầ xuọng.
Sẽ dể hiểu nểu bần kiểm tra vị trí cụa đầu khi bần lầc nó.
(2) Nểu tác dụng quá nhiểu lữc lên phần trên cợ thể, trọng tâm sẽ chuyển đọng không trợn
tru, nên dùng sữc cụa toàn bọ cợ thể.
Những ngữợi rút ra và nói vợi thân trên chuyển đọng cụa trọng tâm cụa thân dữợi nhữ thể
họ dểo dai.
Nó sẽ là mọt cách đánh trôi chầy. Nểu bần kiểm tra xem bần có đang run rầy cợ thể không
Rầt dể hiểu.
(3) Khi dọn trọng lữợng bàn chân vào gọc ngón chân cái nhữ hình vẽ bên.
Sẽ dể dàng hợn để di chuyển. Tữ thể này là tữ thể này cụa cầ hai chân ngay cầ trong tữ thể
đững
Bần có thể di chuyển nhanh chóng bầng cách đầt trọng tâm vào. Làm ợn hãy kiểm tra nó.
(4) Hữợng và vị trí cụa thầt lững rầt quan trọng đọi vợi viểc di chuyển trọng tâm. Kiểm tra
chuyển đọng cụa thầt lững
Vui lòng thữ.
(5) Sau khi đánh, đữa chân phầi vể hữợng đọi phữợng để nhần đòn tiểp theo.
Nó sẽ dể dàng hợn.

4. Chuyển đọng lợn cụa trọng tâm (chuyển đọng cợ bầ n)
Ngữợi ta thữợng nói rầng mọt vầt thể chuyển đọng và dững lầi cần phầi có mọt lữợng năng
lữợng lợn.
Ví dụ, khi mọt đoàn tàu tiển lên và quay trợ lầi trên đữợng ray, nó sẽ tác dụng mọt lữc ngữợc
vợi hữợng đang đi và dững lầi mọt lần.
Để nó quay trợ lầi bầng cách tác dụng lữc theo hữợng quay trợ lầi. Quay trợ lầi tữ giữa sân
trong môn cầu lông
Trong trữợng hợp đó, nểu bần di chuyển gần thành mọt đữợng thầng, mọt lữc lợn sẽ đữợc
tác đọng lên mầt cá chân, đầu gọi, hông, v.v.
Mầt khác, bầng cách di chuyển trọng tâm để vẽ mọt quỷ đầo hình elip khi quay trợ lầi, tọc đọ
có thể đữợc tăng lên.
Nó sẽ là mọt công viểc chân trợn tru mà không bị rợi.
Chuyển đọng cụa trọng tâm vẽ theo quỷ đầo hình elip này đữợc giầi thích bầng "chuyển đọng
tiển" và "chuyển đọng lùi".

《Di chuyển vể phía trữợc》 (Di chuyển trọng tâm khi nhần thầ / cầt)
Khợi đầu chuyển đọng là bữợc phần ững và bữợc Trung Quọc.
Sữ dụng để định hữợng trọng tâm vể phía tàu con thoi.
Cụ thể là trữợng hợp phía trữợc bên phầi chìm vợi tần và bầng chân trái.
Cầm giác giọng nhữ đá vào hầu vể trái và đi ra trữợc bên phầi để phần ững. Tầi thợi điểm này
Trọng tâm có thể đữợc di chuyển bầng cách hữợng xữợng hông bên phầi vể phía con thoi.
Nó sẽ dể dàng hợn để làm.

Trong trữợng hợp cụa lữợi, hãy đi đển các bữợc bên phầi và bên trái để lầy nó.
Hãy tữợng tữợng di chuyển trọng tâm theo phữợng ngang.
Bữợc cuọi cùng là bữợc vào và trọng tâm sẽ hầ xuọng mọt chút.
Tầi thợi điểm đánh, cầm giác nhữ nâng trọng tâm bị trũng xuọng mọt chút
Khi bị đánh, nó trợ nên dể dàng hợn theo quỷ đầo hình elip. (Hình bên dữợi)
Sau khi đánh, sữc mầnh cụa chân phầi và tay trái
Sữ dụng lữc giầt để di chuyển trọng tâm
Tiểp cần quỷ đầo hình elip.
"Trầm kiểm soát"
(1) Nểu trọng tâm giầm xuọng (quay xuọng) ợ bữợc cuọi cùng, chân trái sẽ lợ lững và cợ thể
vần giữ nguyên. Kiểm tra để đầm bầo rầng chân trái cụa bần không bị nọi khi bần bữợc lên
nó.
(2) Khi bần bữợc lên nó, hãy kiểm tra xem tay trái cụa bần có bị bọ lầi phía sau không. Sữ
dụng tay trái tọt sẽ giúp bần di chuyển trọng tâm dể dàng hợn.
(3) Ngữợi ta nói rầng góc lý tữợng cụa chân cuọi cùng là ∠135 °.
Đầc biểt khi nó nhọ hợn ∠90 °, đầu gọi có thể bị tọn thữợng do tọn thữợng sụn chêm.
Nó sẽ đau vì vầy hãy kiểm tra nó.
(4) Khi vị trí cụa đầu đi xuọng (trầng thái đầu rợi), trọng tâm hữợng xuọng, do đó
Nó sẽ ngững di chuyển mọt lần. Kiểm tra vị trí cụa đầu cụa bần
Mợi các bần xem.

(5) Cuọi cùng, kiểm tra xem hữợng cụa bàn chân đữa ra có theo hữợng di chuyển hay không.
hãy làm điểu đó. Nểu bần hữợng vào trong, bần có thể bị bong gân hoầc đầu gọi cụa bần có
thể bị căng.
Nó có thể mầt quá nhiểu và gây ra thữợng tích.
《Di chuyển vể phía sau》 (Di chuyển trọng tâm vợi hành trình trên cao)
Chuyển đọng bầt đầu giọng nhữ chuyển đọng trữợc, sữ dụng bữợc phần lữc và bữợc TQ để
di chuyển trọng tâm. Nểu nó ợ phía sau bên phầi, cầm giác nhữ xoay xữợng hông bên phầi vể
phía sau bên phầi. Cũng tầi thợi điểm này, giữ cho trọng tâm nầm ngang. Khi bần thữc hiển
bữợc cuọi cùng bên phầi và bên trái, trọng tâm sẽ giầm xuọng mọt chút. Bầng cách đữa trọng
tâm theo đữợng chéo vể phía trữợc tữ đó, tữ phía sau
Nó thay đọi để chuyển đọng ra phía trữợc. Chuyển đọng phía sau giọng nhữ trữợc
Chìm ngay trữợc khi đánh và di chuyển trọng tâm theo đữợng chéo lên trên khi đánh
Bần có thể di chuyển trọng tâm cụa quỷ đầo hình elip bầng cách lầy nó.
Ở bên phầi, trọng tâm chuyển đọng theo đữợng chéo lên tầi thợi điểm va chầm.
Đó là mọt sợ đọ hình ầnh.

"Trầm kiểm soát"
1. 1. Trọng tâm có nầm chầc trên bàn chân phầi cụa bần trong bữợc cuọi cùng không? Làm
ợn hãy kiểm tra nó.
(Có thể dể dàng đầt trọng tâm khi mũi bàn chân phầi nghiêng ∠90 ° so vợi cợ thể.)
2. 2. Bần có đang đững trên chân trái cụa bần khi bần lầ c nó không? Làm ợn hãy kiểm tra nó.
3. 3. Tầi thợi điểm thu họi, bần có đeo ngữc và bần có đang ợ tữ thể cợ bần là bán thân không?
Làm ợn hãy kiểm tra nó.
4. Sau khi đánh, hãy kiểm tra xem chân phầi cụa bần có đữa vể phía trữợc hay không.
* Lần này, chúng ta chỉ tầp trung vào chuyển đọng cụa trọng tâm vẽ mọt quỷ đầo hình elip cợ
bần.
Nó không bao gọm cách đánh bầng chân bầt chéo hoầc cách đánh bầng cách nhầy.

5. Chuyển đọng nhọ cụa trọng tâm (chuyển đọng cợ bần)
(Đọi vợi trái và phầi)
Con thoi đển bên phầi cụa cợ thể chuyển trọng tâm sang chân phầi, và con thoi đển bên trái
nhanh chóng di chuyển trọng tâm sang chân trái. Nểu chuyển đọng này bị trì hoãn, cợ thể cụa

bần sẽ lầc lữ theo hữợng cụa con thoi.
Cụ thể, khi chuyển trọng tâm sang phầi, ngữợi ta nói rầng các vị trí cụa bàn chân phầi, đầu
gọi phầi và mũi phầi thầng đững và trên mọt đữợng thầng. Bầng cách làm này, trọng tâm có
thể đữợc phục họi ngay khi bần va vào tàu con thoi đi đển bên phầi. Nhữ mọt điểm, bần có
thể di chuyển dể dàng bầng cách đữa xữợng chầu theo tững hữợng. Ngay cầ tầi thợi điểm này,
nểu bần tữợng tữợng chuyển đọng cụa trọng tâm theo quỷ đầo hình elip, nó sẽ chuyển đọng
nhanh dần đểu.
(Trữợc và sau)
Trong trữợng hợp truyển đọng, vể cợ bần không có chuyển đọng cụa trọng tâm quay ngữợc
lầi. Nểu bần có thể đầy nó vể phía trữợc, hãy di chuyển nó vể phía trữợc. Lúc này cũng vầy,
viểc di chuyển khung xữợng chầu giúp bần dể dàng di chuyển vể phía trữợc hợn.
(Nểu bần tiển vể phía trữợc, bần sẽ có nhiểu cú xoay ngữợi hợn để đầy vào, vì vầy hãy nâng
cao khuỷu tay cụa bần.)
6. Giợi thiểu vể các bữc ầnh
① Lái xe
Đòn đánh là cú đánh quầ cầu vợi nhịp điểu nhanh song song vợi mầt sàn.
Cợ bần là nâng cao khuỷu tay, đầt trọng tâm gần gọc ngón chân cái bên trái và hợi dầm lên.
Sẽ dể đánh hợn nểu bần đánh sao cho trọng tâm dọn vể chân trái lúc bần đánh vợi nhịp điểu
nhanh.
Trợ nên. [Liên kểt video 1 ọ]
② Thầ (cầt)
Cú thầ nhầm vào phía trữợc so vợi cú đánh trong đó khoầng sáng cao nhầm vào tuyển sau
Đó là mọt cú sút. Vì vầy, điểu quan trọng là phầi đánh vợi hình thữc tữợng tữ nhữ High Clear.
Vì cú đánh rợi đữợc đánh trữợc, lữợi thữợng quay trợ lầi sau đó, vì vầy thợi điểm bần đánh
nó
Phầi tiển vể phía trữợc. Vể cợ bần, bần nên tiển vể phía trữợc vợi chân trái làm bàn chân trục.
(Tham khầo "4. Chuyển đọng lợn cụa trọng tâm")
Vểt cầt là mọt con thoi để nghiêng bể mầt trong khi vung vợt thầng
Xoay mọt bên (spin) đữợc áp dụng.
[Đoần cầt thầ video liên kểt 2]
③ Rõ ràng
Cú đánh trầ con thoi rợi ợ phía trữợc vể phía sau đữợc gọi là rõ ràng.
Cợ bần là xoay xữợng chầu vể phía con thoi và bữợc lên và xoay đầu vợt.
Bàn chân phầi bần bữợc lên sẽ tiểp đầt trên gót chân cụa bần, và các ngón chân cụa bần sẽ
thầng hoầc hợi hữợng ra ngoài.
Điểu quan trọng là đầt góc đầu gọi thành ∠135 ° và nâng phần trên cợ thể lên để đánh.

(Tham khầo "4. Chuyển đọng lợn cụa trọng tâm")
[Video liên kểt 3 rõ ràng]
④ Đầy
Đầt trọng tâm xung quanh gọc cụa ngón chân cái bàn chân trái, giọng nhữ cái ọ và làm nó
nhọ lầi.
Điểu quan trọng là phầi bữợc lên và ngay lầp tữc trầ lầi trọng tâm cho chân trái cụa bần. Đững
hầ thầp khuỷu tay cụa bần
hãy làm điểu đó. Khi hầ cùi chọ xuọng, mầt ngữa và bay gần đữợng sau.
Hãy thữc hành theo cách tữợng tữ. (Tham khầo "5. Chuyển đọng nhọ cụa trọng tâm")
[Liên kểt video 4 đầy]
⑤ Nhần
Vể cợ bần, có thể dể dàng lầy nó ra bầng tay cầm lục địa
Trợ nên. Dịch chuyển trọng tâm vể phía trữợc và chuyển đọng nhể trọng tâm đọi vợi tàu con
thoi.
Tôi sẽ làm nó.
Nểu bần phần ững có ý thữc, bần sẽ có thể phần ững ngay cầ khi nó bị bọ trữợc đó.
Điểu quan trọng là khuỷu tay cụa bần không di chuyển quá nhiểu. Nểu khuỷu tay cụa bần di
chuyển nhiểu
Bần sẽ không thể nhầp lần nhần tiểp theo. (Tham khầo "5. Chuyển đọng nhọ cụa trọng tâm")
[Liên kểt video 5 nhần đữợc]
⑥ Net
Vể cợ bần, mang con thoi sao cho bần có thể nâng nó bầng hông và đầu gọi.
Nhữ mọt hình ầnh, nó ọn định bầng cách sữ dụng đầu gọi và hông cụa bần nhữ thể bần đang
chợi kendama.
Hãy nhần biểt vể viểc đầt đữợc điểm cao nhầt trên tòa án cụa bần.
[Video liên kểt 6 net]
⑦ Cao rõ ràng
High clear là mọt cú sút hầ đọi phữợng vể tuyển sau.
Tàu con thoi có đầc điểm là nó chòng chành khi lên cao rọi rợi thầng xuọng.
Do đó, bần tung ra càng cao thì đọi thụ cụa bần càng lùi vể tuyển sau.
② Điểu quan trọng là phầi đánh vợi hình thữc giọng nhữ cầt giầm.
Hầu hểt những ngữợi vữợt qua tuyển sau trong mọt trần đầu đểu không rõ ràng
Tôi đang đánh mọt hữợng rõ ràng.
Xem video để biểt sữ khác biểt giữa rõ ràng cao và rõ ràng.
[Video liên kểt 7 rõ ràng cao và rõ ràng]

⑧ Smash
Đây là cầnh quay nhanh nhầt. Vị trí cụa vai là "vị trí sọ không", và điểm đánh là mọt chút trên
cợ thể
Sẽ dể đánh hợn nểu bần đầt nó ợ vị trí dể đánh phía trữợc.
Bầng cách di chuyển trọng tâm cụa phần dữợi cợ thể lên phần trên cụa cợ thể bầng cách sữ
dụng cợ lững và cợ bụng
Bần có thể đánh mọt quầ bóng nhanh bầng cách sữ dụng sữc mầnh cụa toàn bọ cợ thể.
Trong tác dụng vợt, lữc đữợc truyển tữ phần dữợi cợ thể lên vai → khuỷu tay → cọ tay hữợng
vào trong.
Do đó, nểu bần cọ gầng tham gia vào vợt, tọc đọ cụa đầu vợt sẽ tăng lên.
Ngoài ra, bầng cách sữ dụng đọ trể trợ lầi, nó trợ thành mọt cây vợt sầc nét hợn.
Tữ quan điểm cợ học, đọ lùi là lợn, và nểu bần làm nhọ ngay trữợc khi lầc, tọc đọ đầu cụa vợt
sẽ tăng lên.
Ví dụ, khi mọt ngữợi chợi hình quay, anh ta sẽ dang rọng hai tay và chầm rãi.
Xoay cũng giọng nhữ nguyên tầc quay vợi tọc đọ cao khi cánh tay bị gầp lầi.
Cụ thể, tăng lùi và gầp ngữợi theo thữ tữ vai → khuỷu tay → cọ tay nghiêng.
Ngữợi ta nói rầng tọc đọ đầu sẽ tăng lên nểu bần lầc nó để nó gầp lầi (cuọn vào trong).
[Hiểp họi video 8 đầp]
7. Giầi thích tữ ngữ
[Vể chuyển đọng cụa xữợng chầu]
Đó là mọt chuyển đọng thữợng thầy ợ những ngữợi mợi bầt đầu chợi cầu lông, và tầi thợi
điểm đánh lái, v.v., nữa dữợi cụa cợ thể hầu nhữ không cữ đọng và bần có thể thầy ngữợi
đánh chỉ vợi nữa trên cụa cợ thể. Lúc này, nểu bần giợi thiểu mọt đọng tác gọi là “chuyển
đọng vùng chầu” thì cầnh quay sẽ suôn sể hợn. Trữợc đây, tôi thữợng nói "đữa hông vào"
hoầc "xoay hông vể phía con thoi."
Nểu suy nghĩ kỷ thì dể hiểu cú đánh có chuyển đọng lợn, những chuyển đọng cụa thân dữợi
vợi chuyển đọng nhọ thì rầt khó hiểu, vì vầy nểu bần đển bên phầi, hãy di chuyển sang bên
phầi. khung chầu, nểu bần lểch sang bên trái, hãy di chuyển nó sang khung chầu bên trái và
nó sẽ trợ lầi trầng thái ban đầu sau khi bần, sẽ dể dàng trợ lầi hợn.
[Vể tụt hầu]
Cũng là tữ "tụt hầu"
Tôi nghĩ rầng mọt sọ ngữợi chữa quen vợi điểu này, vì vầy tôi sẽ giầi thích nó trong hình bên
phầi.
Khi bần vung cần ra để câu cá, hãy làm cho cần lợn hợn
Bần có thể bay xa bầng cách lầc tữ.

Đọ trể thợi gian khi đánh bầng cách sữ dụng "khúc cua" này
(Sữ giãn nợ thợi gian) xầy ra và phần cuọi đữợc tăng tọc.
Làm thể nào để đánh bầng cách sữ dụng khúc cua này
Nó đữợc gọi là "tụt hầu".
Nó đã
Ngay cầ trong chuyển đọng cụa trọng tâm ợ Chữợng 2, tôi là cây tre ợ tữ thể cợ bần.
Tôi đã giầi thích rầng rầt tọt nểu có mọt hình ầnh, những tôi sẽ bọ qua nó rầt nhiểu
Ngữợi ta nói rầng nó là tọt để sữ dụng nó nhữ trong hình bên phầi.
[Giợi thiểu vể vị trí 0 và góc cánh tay]
Có thể bần đã nghe đển tữ "vị trí sọ 0" lần đầu tiên, những trữợc đó, đọi tuyển cầu lông quọc
gia Nhầt Bần đã đầp tan trong mọt quầng cáo cho Daihatsu Motor Co., Ltd.
Có mọt chiểc đã ghi lầi khoầnh khầc đánh tữ trên cao xuọng.
Nểu bần là mọt tín đọ cụa môn cầu lông, đó sẽ là mọt đoần quầng cáo ần tữợng
nghĩ. (Ảnh bên phầi chụp tữ đỉnh Okuhara)
Trong sọ họ, những ngữợi chợi đã thay đọi, những tầt cầ những ngữợi chợi
Nhiểu ngữợi nhần thầy rầng họ đang đánh ợ cùng mọt vị trí
nghĩ. Vị trí cụa vai mà đọi tuyển quọc gia Nhầt Bần đang đánh
Đó là mọt "vị trí sọ không".
Theo kểt quầ nghiên cữu, vị trí vai này liên quan đển bể mầt lững
∠ 30 ° ngay phía trữợc, ít gánh nầng hợn và công suầt tọi đa
Nó đữợc báo cáo rầng nó có thể đữợc thữc hiển.
"Vị trí sọ không" là vị trí cụa vai vợi hai tay gầp lầi và quay ra sau đầu.
Trên thữc tể, nểu bần đầt hai tay vào nhau ợ trầng thái thầ lọng và xoay ra sau đầu, bần sẽ có
đữợc “vị trí sọ 0”.
Tôi hiểu.
[Phụ lục video đánh lữa]

∠30°

