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După cum mărturiseşte însuşi autorul, această carte se 
adresează în primul rând antrenorilor, experţilor şi 
specialiştilor din lumea tenisului, dar şi tuturor iubitorilor 
acestui sport, ea cuprinzând o serie de teorii specifice de 
antrenament, pe care autorul încearcă, cu generozitate, să 
le transmită celor interesaţi.  
 
 
Bazându-se pe vasta experienţă a autorului ca jucător de 
tenis de elită şi antrenor cu rezultate remarcabile, cartea 
explică, amănunţit şi bogat documentat, ce este tehnica şi 
care este importanţa acesteia în tenis, în ce constă analiza 
funcţională a mişcării, cum se aplică principiile 
biomecanice în jocul de tenis. 
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Despre Editura Casa 
 
Editura Casa a fost creată după modelul german şi maghiar pentru oamenii creativi şi vine în 
sprijinul dezvoltării şi răspândirii conceptului de „do-it-yourself”.  
Drepturile de autor ale cărţilor noastre sunt cumpărate în cea mai mare parte de la edituri 
germane, iar ediţiile noastre corespund originalului atât din punctul de vedere al conţinutului şi al 
materialului fotografic, cât şi al calităţii. 
 
Editura noastră îşi propune să acopere o reală lipsă de pe piaţa editorială din România. Noile 
noastre apariţii care se adresează atât amatorilor cât şi specialiştilor vor oferi acestora sfaturi 
profesionale, cărţile constituind adevărate ghiduri de specialitate.  
 
Cititorii noştri vor putea alege titluri din domenii variate, de la construcţii şi amenajări interioare 
sau amenajarea grădinilor şi teraselor din seriile Meşterul priceput  respectiv Grădina noastră 
la tehnici fotografice din seria Universul fotografiei digitale. Seria Idei Creative se adresează 
iubitorilor de artă hobby.  
Cărţile noastre se tipăresc în 3000-5000 de exemplare şi sunt distribuite atât în lanţurile de 
magazine de specialitate cât şi în librăriile cele mai cunoscute din România.  
 


