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bora Harangozo wraz z cz³onkami auWiele by³o zamieszania w 1951
striackiej dru¿yny narodowej, ca³y czas
podczas odbywaj¹cych siê w Wiedniu
now¹ rakietk¹. Zrobi³em spore postêpy.
Mistrzostw wiata w tenisie sto³owym.
Kapitan dru¿yny narodowej dr Robert
Pi³eczka po prostu wylizgiwaThum by³ tak zadowolony z moich wy³a sie z pod rakietki - mówi³ do siebie
ników, ¿e wystawi³ mnie w meczu z HoVilim Harangozo, wiatowej s³awy telandi¹ i to w decyduj¹cym pojedynku.
nisista z Jugos³awii, ze z³oci¹ podaj¹c
Od tego czasu gra³em w ka¿dym meczu
rêkê austriackiemu zawodnikowi. Nie
podczas wiedeñskich mistrzostw .
zd¹¿y³em nawet nic us³yszeæ, gdy pi³ka
W turnieju dru¿ynowym Fritsch
przelecia³a obok mnie - powiedzia³, ze
pokona³ wielu cenionych, znakomitych
zdumieniem zawsze spokojny Mistrz
zawodników jak: Sido, Koczian z WêFrancji Rene Roothooft. Taki sprzêt to
gier; Haguenauer, Roothoft i Lanskoy z
wielka klêska, powinien byæ zabronioFrancji; Roland, Dalabarre z Belgii, bêny! - Josef Koczian, powszechnie znad¹c tym samym wielk¹ podpor¹ dru¿yny mistrz z Budapesztu g³ono wykrzyny austriackiej.
kiwa³, po tym jak sêdzia prze³o¿y³ fatalne 21...dla jego przeciwnika! Nawet najlepsi byli w prawdziwej panice
podczas ch³odnych marcowych dni
1951 roku.
Wiadomoæ o sensacyjnych
zwyciêstwach nieznanego wczeniej
Waldemara Fritscha z Tyrolu w Austrii
szybko znalaz³a siê na sportowych stroAle Waldemar Fritsch nie zanach austriackich gazet.
trzyma³ siê na tym. Po osi¹gniêciu tak
Silny, dobrze zbudowany stuniezwyk³ego wyniku w turnieju dru¿ydent nauk politycznych w ci¹gu jednej
nowym jego dobra passa trwa³a nadal
tylko nocy zyska³ s³awê dziêki sekretw turnieju singlowym.
nej broni, która wprawi³a w zak³opoNa pocz¹tku pokona³ Wietnamtanie i zaszokowa³a wiatow¹ elitê teczyka Tran Thuonga (3:1), nastêpnie zanisa sto³owego.
wodnika z Belgii De Kampera (3:0), a
Dziennikarze, oficjele, zawodpóniej jednego z najlepszych tenisinicy - wszyscy zbierali sie obok blondstów tamtych czasów Vilima Harangow³osego Austriaka w du¿ym holu Konzo, który szczyt swojej formy osi¹gn¹³
certhaus, ogl¹daj¹c i podziwiaj¹c jego niezwyk³¹ rakietkê, na któr¹ przyklejony by³ czarny, podobny do
gumy materia³.
Wynalazek Fritscha, porowata trzymilimetrowa g¹bka (...) sta³ siê pocz¹tkiem dynamicznego tenisa sto³owego, jaki mo¿emy ogl¹daæ dzisiaj.
W jaki sposób Fritsch
wpad³ na pomys³ u¿ycia
podk³adu?
Którego dnia na pocz¹tku
1951 roku jeden z moich
klubowych kolegów, który
spêdzi³ trochê czasu w amerykañskiej niewoli, da³ mi
rakietkê ze zniszczonymi,
zu¿ytymi ok³adzinami. W
tamtych czasach niemo¿liwe by³o kupienie ok³adziny
tak jak teraz - w sklepie. Zupe³nie przypadkowo zapaWaldemar Fritsch w akcji
miêta³em kawa³ek gumowego materia³u, który wiw trakcie turnieju dru¿ynowego. W
dzia³em w swojej piwnicy. Wyci¹³em
pierwszym secie, dziêki doskona³ej
go na kszta³t rakietki, przyklei³em do
ofensywie Harangozo jako pierwszy
deski i spróbowa³em ni¹ graæ. Uderzyzdoby³ 21 punktów. W secie drugim i
³em pi³kê i ...zaniemówi³em - pi³ka potrzecim kontrolê nad gr¹ mia³ Fritsch,
lecia³a bez dwiêku niczym wystrzelodzieki temu pokona³ w nich Rywala.
na z katapulty...
Czwarty set to doskona³a defensywa
Nowy sprzêt zmusi³ mnie, bym trenoVilima i zwyciêstwo. Lecz decyduj¹cy
wa³ pilniej.A poniewa¿ niewiele by³o
pi¹ty set to zdecydowanie przewaga Auczasu do zbli¿aj¹cych siê mistrzostw
striaka i tym samym koñcowe zwyciêwiata, jak najszybciej pragn¹³em odstwo. Po meczu Tibor Harangozo (trekryæ tajemnicê nowego materia³u. Graner Fritscha, ale tak¿e starszy brat Vili³em wiêcej i powoli nabiera³em pewoma) gratuluj¹c swojemu podopieczneci. Trenowa³em pod okiem trenera Ti-

mu powiedzia³: Jedna po³owa mnie jest
szczêliwa, druga - smutna.
To niezwykle wa¿ne zwyciêstwo sprawi³o, ¿e Fritsch znalaz³ siê w czo³owej
szesnastce turnieju, gdzie czeka³ na niego Ferenc Sido.
Nie powtórzy³em wyniku z turnieju du¿ynowego - mówi³ po meczu
Fritsch, kiedy to uda³o mi sie pokonaæ
silnego Wêgra. Jego du¿e dowiadczenie ostrzeg³o go przed gr¹ lekkomyln¹. Czeka³ na lepsz¹ okazjê by popisaæ
siê dok³adnym i bardzo skutecznym atakiem. Oczywicie przyzwyczai³ siê ju¿
do ok³adzin z g¹bki i wygra³ mecz 3:0.
Rezultat, osi¹gniêty zarówno
podczas turnieju dru¿ynowego, jak i singlowego, sprawi³, ¿e ma³o znany tenisista - Waldemar Fritsch z Austrii zna-

g¹bki bez gumy wierzchniej podczas
Mistrzostw wiata w 1951r.
Istniej¹ce wówczas zasady nie
okrela³y maksymalnej gruboci ok³adziny, wiêc u¿ycie samego podk³adu
bez wierzchniej, gumowej warstwy nie
by³o niezgodne z przepisami. Do czasu
M w Wiedniu wszyscy zawodnicy u¿ywali klasycznych czopowanych ok³adzin gumowych bez podk³adu, a wiatowy turniej odbywa³ siê ka¿dego roku.
Podczas trwaj¹cych w 1952
roku Mistrzostw wiata nieznany japoñski zawodnik graj¹cy stylem azjatyckim
desk¹ z jednej strony pokryt¹ ok³adzin¹
g¹bczast¹ zapewni³ sobie awans do czo³ówki turnieju. Japoñczyk Satoh by³
przez nikogo nie znanym zawodnikiem
do czasu mistrzostw w Bombaju, gdzie
zdoby³ tytu³ najlepszego tenisisty sto³owego na wiecie u¿ywaj¹c ok³adziny z g¹bki. By³o
to tylko rok po tym gdy
ok³adzina g¹bczasta jak
burza wkroczy³a w wiat tenisa sto³owego.
Gra, czêsto ponad jednocentymetrow¹, ok³adzin¹ stawa³a siê
coraz mnie atrakcyjna. Miêdzy innymi
przez to, i¿ moment odbicia pi³eczki od
rakietki by³ prawie ca³kowicie nies³yszalny.
Gra by³a bardzo uproszczona.
Wymiana zazwyczaj ogranicza³a sie do
przebicia i uderzenia - najczêciej koñcz¹cego. Fina³ gry pojedynczej mê¿czyzn podczas Mistrzostw wiata w
1955 roku tak¿e nale¿y do tego etapu
historii. Jugos³awianin Dolinar zosta³
pokonany
przez Japoñczyka
Tanakê w trzech
bardzo prostych setach i w ci¹gu zaledwie...13 minut!
Gdy przy stole
spotykali siê dwaj
zawodnicy, graj¹cy
ok³adzinami g¹bczastymi gra ogranicza³a sie jedynie do
serwisu i ataku, który z regu³y przynosi³ punkt. W momencie gdy liczba
fanów dyscypliny
gwa³townie zmala³a
zaczêto g³ono mówiæ o wprowadzeniu zakazu gry ok³adzinami z g¹bki.
W 1959 u¿ywanie ok³adzin g¹bczastych zosta³o najzwyczajniej zabronione. G¹bka by³a jedynie dopuszczalna jako cienki podk³ad pod g³ówn¹ warstwê gumy (z czopami do wewn¹trz lub
na zewn¹trz). Ca³kowita gruboæ ok³adziny nie mog³a przekroczyæ 4 mm. W
1960 roku Japoñczycy wprowadzili
now¹ technologiê produkowania ok³adzin z podk³adem. Wtedy to narodzi³ siê
topspin. Rozpocz¹³ siê nowy etap w historii wiatowego tenisa sto³owego.
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laz³ sie w rankingu wiatowym na 9.
pozycji. Nigdy nawet o tym nie marzy³em! - przyzna³ siê póniej...
Autorem artyku³u o Waldemarze Fritschu jest powszechnie znany
kronikarz tenisa sto³owego Zdenko
Uzorinac z Chorwacji. On sam, w latach piêædziesi¹tych by³ utytu³owanym
zawodnikiem (cz³onkiem dru¿yny narodowej Jugos³awii, która zdoby³a br¹zo-

wy medal Mistrzostw wiata). Póniej
pracowa³ tak¿e jako trener.
W krêgach zwi¹zanych z tenisem sto³owym zyska³ uznanie jako
dziennikarz i ponadto autor kilku ksi¹¿ek traktuj¹cych o historii tej dyscypliny sportowej. Biografia W. Fritscha jest
jedn¹ ze stu piêædziesiêciu, które mo¿emy znaleæ w jego ostatniej ksi¹¿ce
pt. Legendy tenisa sto³owego.
Jak opisano w biografii Austriaka, by³ on pierwszym zawodnikiem, który oficjalnie u¿y³ samego podk³adu z
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