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rezentacje

ELENA KOVTUN
ur. 20.11.1966 r. w Briañsku.
Jest jedyn¹ graj¹c¹ w polskiej
lidze zawodniczk¹, która ma
na swym koncie tytu³y mistrzyni Europy i udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich. Reprezentantka Ukrainy, graj¹ca klasycznym stylem defensywnym mo¿e byæ przyk³adem
woli walki i zaanga¿owania
sportowego dla wielu zawodniczek m³odego pokolenia.

pokona³ymy parê Hrachova/ Vriesekoop. Rok
póniej w Basel zajmujê 6 m w presti¿owym Europa Top-12 i w finale Miêdzynarodowych Mistrzostw Szwecji przegrywamy z par¹ Chen Jing/
Liu Wei. Chen Jing to przecie¿ mistrzyni olimpijska z Seulu. W 1988 roku nie obroni³ymy z Fliur¹ mistrzostwa Europy w deblu, przegrywaj¹c w
finale w Pary¿u z Wêgierkami Batorfi i Urban, ale
wraz z V. Popow¹ i R. Timofiejew¹ zdoby³ymy
z³oto w dru¿ynie. Rok 1988 to Olimpiada w Seulu
i niezapomniane prze¿ycia. Decyduj¹c¹ grê o
awans do 1/8 fina³u przegra³am 2:3 z póniejsz¹
br¹zow¹ medalistk¹ Chink¹ Jiao Zhimin. W deblu zdoby³ymy wraz z Fliur¹ Bu³atow¹ 6 miejsce. Fliura zajê³a w singlu 5 miejsce. Na Ukrainie
moje wyniki przyjêto z zadowoleniem, na Fliurze
w moskiewskiej centrali nie pozostawiono suchej
nitki. Tu¿ przed Olimpiad¹ by³am jeszcze czwarta w Europa Top-12 w Ljublianie. Rok 1988 to moje

S

woje pierwsze kroki w tenisie sto³owym
stawia³am 27 lat temu w klubie sportowym
Burewiestnik Charków. W klubie tym rozpoczynali równie¿ inni zawodnicy graj¹cy aktualnie w Polsce: Wanda Lityñska - Sydorenko, Puszkariov , Igor Gudilkin. Jednym z pierwszych trenerów, któremu najwiêcej zawdziêczam, by³ Igor
Bogriancev, który oprócz umiejêtnoci szkoleniowych by³ bardzo wyrozumia³y i nie narzuca³ w³asnej wizji zawodnikom. W tamtych latach w ZSRR
proces szkoleniowy oparty by³ na bardzo du¿ej
iloci startów, ale g³ównie w turniejach indywidualnych, rozgrywanych pomiêdzy szko³ami mistrzostwa sportowego, miastami, centrami szkolenia
itp. Z pewnoci¹ by³a to jedna z metod kszta³towania osobowoci zawodnika, który w grach pojedynczych odpowiada sam za siebie. Obecnie
nadmiar rozgrywek ligowych czêsto zabija indywidualnoæ. Przegrana w dru¿ynie nie oznacza
pora¿ki zespo³u. W turniejach przegrana to wypadniêcie z rywalizacji. Pierwsze jednak sukcesy
miêdzynarodowe osi¹ga³am w turniejach dru¿ynowych na ME Kadetek w 1981 r. w Topolcanach,
gdzie zdoby³am wraz z dru¿yn¹ ZSRR srebrny
medal. W grze poj. zakoñczy³am swój udzia³ w
æwieræfinale. Najwiêksze sukcesy w kategoriach
m³odzie¿owych odnios³am podczas Mistrzostw
Europy juniorów w Linzu w 1984 r., gdzie zdoby³am z³oto w singlu, wygrywaj¹c w finale z Olg¹
Nemes oraz z³oto w deblu wraz z moj¹ kole¿ank¹ Rais¹ Diatienko. Nie zdoby³ymy jednak z³otego medalu w dru¿ynie, ulegaj¹c w finale Wêgierkom, z którymi wygrywa³ymy w dwóch poprzednich latach. Nie bez problemów przebiega³
u mnie trudny dla wielu zawodników proces przejcia z kategorii juniora do seniora. Trzeba by³o
wykazaæ siê du¿ymi umiejêtnociami w przekonywaniu dzia³aczy i uporu w pokonywaniu trudnoci nie tylko wynikaj¹cych ze sportowej rywalizacji, ale i z uk³adów. W tym czasie preferowano
reprezentantów z rejonów moskiewskich. Gdyby nie moja twarda postawa w tym okresie nie
by³oby Eleny Kovtun na arenie miêdzynarodowej
w kategorii seniorek. Najlepszy okres w mojej
sportowej karierze to pierwsze cztery lata w kategorii seniorek. W 1986 r. z Pragi wracam z dwoma medalami mistrzostw Europy: srebrny w dru¿ynie i z³oty w deblu z Fliur¹ Bu³atov¹. W finale
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najwy¿sze lokaty w rankingu ETTU - 7 m. i ITTF 23 m. W czasie mojej seniorskiej kariery w wielu
imprezach prowadzi³ mnie trener Micha³ Wardanian, który by³ te¿ trenerem podobnie jak ja defensywnie graj¹cego zawodnika Wiktora So³opova. Po
rozpadzie ZSRR od 1993 roku startujê w barwach
Ukrainy. Najlepsze wyniki naszej dru¿yny to 7m w
ME w Bratys³awie i 13 na M. W tym roku wraz z
m³odymi zawodniczkami Sorochyñsk¹ i Briechov¹ zajê³ymy 2 miejsce w II lidze europejskiej. (Po
wycofaniu Jugos³awii - awans do I ligi - red.). W
czasie mojej kariery zwiedzi³am wiele krajów wiata: niemal ca³¹ Europê, gra³am w Afryce (Nigeria)
w Azji (Wietnam, Japonia, Chiny, Korea P³n i P³d.).
Nie by³o mnie tylko w Ameryce P³n. i Australii.

E

lena Kovtun gra w polskiej lidze od 1991 r.
Gra³a w Zofiówce Jastrzêbie, Euromirexie Radom
a obecnie reprezentuje Telwolt Tarnobrzeg. Ma
12 - letni¹ córkê, która równie¿ próbuje iæ w lady mamy i gra stylem defensywnym. Elena Kovtun znajduje czas na grê w reprezentacji Ukrainy, grê w klubie i ¿ycie rodzinne. Wci¹¿ aktywna.
W sierpniu b.r. zaliczy³a kolejne Mistrzostwa wiata. Wci¹¿ jest najmocniejszym punktem reprezentacji swojego kraju i klubu. O zmianie zawodu na
razie nie myli.

1986

Najwiêksze sukcesy Eleny Kovtun
³¹cz¹ siê z Fliur¹ Bu³atow¹.
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1988

1999
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