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Origem
◦ Existem diversas versões sobre a origem do tênis. Algumas falam em milhares de anos
atrás com os antigos egípcios, gregos e romanos. Outras, se detêm em épocas mais
recentes, com os franceses e ingleses.
◦ Uma das versões com mais evidências sugere que o tênis teve origem no século XII,
quando monges franceses utilizavam a mão para bater na bola sobre uma corda
pendurada em um pátio. O jogo era chamado je de paume, jogo de mão. De acordo com
essa teoria, o esporte passou a ser chamado de tênis porque os monges gritavam a
palavra “tenez”, tomar ou receber em francês, antes de sacar.
◦ Não se discute também a influência dos ingleses no começo do esporte. O torneio mais
antigo do mundo foi realizado em Londres em 1877, Wimbledon.

Regras do Tênis
◦ Um jogo de tênis é divido em 3 ou 5 sets. Cada
set possui 6 games, para ganhar um set é preciso
ter uma diferença de 2 games de vantagem sobre
o adversário.
◦ Os games são disputados por pontos que são
contados em 0, 15, 30 e 40. Em caso de empate
40 a 40, ganha quem fizer dois pontos seguidos.
◦ Quando um set fica empatado em 5 games a 5 a
partida vai para o tie break, onde cada jogada
vale um ponto. O primeiro a fazer 7 pontos ou
mais com 2 pontos de diferença vence o set.

◦ Diferente do vôlei, no tênis os jogadores sacam
durante 1 game completo. O saque é chamado de
serviço e o jogador tem duas chances para
acertar o seu serviço, caso erre é considerado
dupla falta e o adversário sai na frente do placar
no game.

Quadra
◦ Os quadrados menores, próximos a rede são as áreas de
saque. A bolinha deve bater ali quando o jogador sacar.
◦ Os quadrados menores e o retângulo da parte de trás são
válidos para jogo de simples, quando só há dois
jogadores em quadra. Se bolinha quicar o “corredor” ,
as linhas de fora da quadra, são consideradas bolas fora.

◦ Ao contrário do jogo de duplas, onde o corredor é
válido.

Australian Open
◦ O Australian Open é o primeiro torneio de grande relevância
do ano e acontece no final de janeiro, durante o verão
australiano. Por isso, ele é conhecido como Happy Slam, já que
é um ambiente alegre e de grande ânimo para uma temporada
que se inicia.
◦ O calor costuma ser forte nessa época e a energia deve ser
dosada pelos tenistas. Vale lembrar que, no circuito masculino,
os Grand Slams são jogados em melhor de cinco sets. Já no
feminino, eles seguem com a tradicional disputa em melhor de
três sets.

Wimbledon
◦ Em julho, acontece o mais tradicional dos torneios de tênis:
Wimbledon.
◦ Assim como Roland Garros, em saibro ele é o único Grand
Slam disputado em grama. O piso, que é cada vez mais raro no
circuito, é justamente o original do esporte.
◦ O tênis brasileiro também teve seus dias de glória na grama
sagrada de Wimbledon. Maria Esther Bueno foi campeã três
vezes em torneios simples e outras cinco em competições de
duplas.

US Open
◦ A disputa ocorre em quadras rápidas, assim como acontece no Australian
Open. Também é um dos torneios mais antigos e tradicionais do circuito,
sendo batizado originalmente como US National Championship.
◦ Apesar de o US Open encerrar o calendário dos Grand Slams, ele não
marca o final da temporada do tênis.
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Andy Murray
◦ Andy Murray encabeça nossa lista de melhores tenistas do mundo
não por acaso. Atualmente, ele é o número 1 da lista ATP, com
10370 pontos. O atleta é de origem escocesa, tem 30 anos e em 2016
foi o melhor ano de sua carreira: venceu o torneio de Winbledon, o
ATP World Tour e os Jogos Olímpicos do Rio. Mais recentemente,
Murray se classificou para as oitavas de final do torneio Roland
Garros.*

*Dados de 2017

Angelique Kerber
◦ Angelique Kerber tem 29 anos e, atualmente, a número 1 do ranking
WTA. A atleta alemã começou a jogar tênis aos três anos, mas vem
ganhando destaque e espaço na lista dos melhores tenistas do
mundo, após vencer a americana Serena Willians no Australian Open
2016. Depois desta Vitória, Serena deu o troco e venceu Angelique
em Wimbledon 2016, mas a tenista alemã voltou a primeira posição
após vencer Karolína Plíšková no US Open.

*Dados de 2017

Novak Djokovic
◦ O atleta sérvio é o segundo no ranking ATP e não é só um dos
melhores tenistas do mundo, ele é um dos nomes mais conhecidos
no segmento. E não é para menos: aos 30 anos, Djokovic já
venceu por seis vezes o Australian Open, três vezes o torneio de
Winbledon, além de conquistar quase 70 títulos nível ATP. Nas
Olímpiadas do Rio, ele foi destaque na mídia por perder logo na
primeira rodada do torneio, e neste momento o tenista disputa
uma boa colocação nas oitavas de final da Roland Garros.

*Dados de 2017

Serena Williams
◦ Atualmente a segunda do ranking WTA e disputando ponto a ponta
a primeira colocação com Angelique Kerber, a tenista americana
Serena Willians tem 35 anos e é uma das tenistas com mais vitórias
em torneios, além de possuir 4 medalhas de ouro em Olimpíadas.
Este ano, Serena venceu o Australian Open, o que deu a ela o
primeiro lugar no ranking – e isto estando no comecinho de uma
gravidez.

*Dados de 2017

Rafael Nadal
◦ Rafael Nadal tem 31 anos, é um nome popular no tênis e é claro
que ele não poderia ficar de fora da nossa lista de melhores
tenistas do mundo. Atualmente na quarta posição do ranking ATP,
Nadal é considerado um dos melhores atletas das quadras de
saibro e venceu por 14 vezes os principais títulos do esporte –
sendo só no aberto da França nove vezes.

*Dados de 2017

◦ https://blog.rakete.com.br/esportes-raquete/
◦ https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9nis
◦ https://br.pinterest.com/

FONTES

◦ https://blog.getninjas.com.br/aprenda-regras-basicasjogo-detenis/#:~:text=Os%20games%20s%C3%A3o%20disputa
dos%20por,quem%20fizer%20dois%20pontos%20seguido
s.&text=Quando%20um%20set%20fica%20empatado,de
%20diferen%C3%A7a%20vence%20o%20set.
◦ https://tecnoartengenharia.com.br/torneios-de-tenis/
◦ https://portamedalhas.com.br/blog-portamedalhas/melhores-tenistas-do-mundo/
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