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cych zawodniczek najtrudniej gra mi siê przeciwko Chince Li
Ju, to znakomita zawodniczka. Najbardziej natomiast z poród pingpongistówpodziwiam mojego rodaka Guo Yuehua.
Z poza naszej dyscypliny najbardziej imponuje mi jako sportsmenka Steffi Graff. Mo¿e dlatego, ¿e oprócz tenisa sto³owego bardzo podoba mi siê tenis ziemny. S¹dzê, ¿e m³ode pokolenie obecnych zawodników powinno byæ lepiej wyszkolone
technicznie aby na tym opieraæ swoj¹ pewnoæ w grze. Wydaje siê, ¿e brakuje im trochê dobrych manier i nie zawsze s¹
fair play. Co ja lubiê?... s³odkie napoje i wszelkie warzywa,
nie lubiê ¿ó³tego sera i alkoholu. Jeli chodzi o muzykê to
preferujê muzykê lekk¹, trochê klasyki; moj¹ ulubion¹ piosenkark¹ jest Celine Dion. Do kina nie mam czasu chodziæ.
Z tego co widzia³am podoba³ mi siê szczególnie Duch. Ulubionym miejscem na wakacje s¹ dla mnie Stany Zjednoczone,
w koñcu moje urodziny s¹ w dniu wiêta narodowego USA...
Ni Xia Lian - mistrzyni Europy z 1998 roku, jest bardzo dobrze znan¹ polskim kibicom.
Ma³a Chinka z paszportem
malutkiego pañstewka Luksemburg, to najbardziej utytu³owana w Europie zawodniczka mijaj¹cej dekady. Wielokrotnie odwiedza³a nasz kraj,
odnosz¹c wiele sukcesów. Ni
Xia Lian w lipcu tego roku skoñczy 38 lat i jest wci¹¿ wród
najlepszych. Dla przypadkowego kibica to napewno zdumiewaj¹ce, wród fachowców wzbudza ogromny szacunek swoj¹
d³ugowiecznoci¹ na topie - tym bardziej, ¿e jest absolwêtk¹ szko³y chiñskiej. Zawodniczki chiñskie na ogó³ po kilku latach pobytu w czo³ówce wiatowego rankingu szybko
znikaj¹ ze sportu. Wydaje siê, ¿e zaprzeczeniem tej regu³y
s¹ te, które emigruj¹ poza Chiny, jak choæby mistrzyni olimpijska z Seulu - Cheng Jing, czy te¿ Ni Xia Lian. Wszystkich
zachwyca Ni swoj¹ gr¹, gdy siê J¹ ogl¹da zafascynowan¹
przebiegiem wydarzeñ na stole, jednoczenie nieustaj¹co
umiechniêt¹. Widaæ, ¿e ona kocha tê grê. Ogromna przyjemnoæ z uprawiania sportu jest zapewne jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn tak d³ugiej kariery na wiatowym poziomie. Gra uchwytem piórkowym, u¿ywa ok³adzin czopowanych, jej styl nie jest mo¿e zbyt efektowny, ale bardzo efektywny. Wielu zawodniczkom gra siê przeciwko Ni Xia Lian
bardzo trudno, tym bardziej, ¿e w czo³ówce wiatowej jest
tylko kilka pingpongistek o podobnym stylu gry. W³aciwie
tylko w Chinach s¹ szkolone zawodniczki w tym stylu, a to
powoduje, ¿e poza Azj¹, w innych czêciach wiata tym nielicznym zawodniczkom ³atwiej o wielkie sukcesy. Oczywicie ³atwiej, ale dziêki wczeniejszej kator¿niczej pracy. Du¿ym utrudnieniem dla jej rywalek jest nie rodzaj sprzêtu jakim gra, ale sposób w jaki go u¿ywa. Xia Lian niczym
¿ongler cyrkowy obraca rakietk¹ utrudniaj¹c do ostatniej chwili ocenê szybkoci i rotacji z jak¹ porusza siê pi³ka po jej zagraniu. To czêsto wywo³uje frustracjê i dekoncentruje zawodniczkê z drugiej strony sto³u, efekty s¹ takie, ¿e jeli ju¿
pi³ka wraca na stronê Ni to jest ³atwa do skoñczenia. Tym bardziej, ¿e reprezentantka Luksemburga gra bardzo agresywnie blisko sto³u i
natychmiast koñczy pasywne odegranie rywalki. W sposób absolutnie unikalny operuje rakietk¹ w trakcie uderzeñ pi³ki pod odpowiednim k¹tem - szczególnie w trakcie blokowania.
Do jej ulubionych, bardzo widowiskowych zagrañ - aczkolwiek nieczytelnych dla przeciwniczek, nale¿¹ niesygnalizowane uderzenia ze
zmian¹ kierunku. Ni Xia Lian ma fantastyczn¹
pracê nóg, jest najlepsz¹ wizytówk¹ pracy chiñskich trenerów. Przy swojej posturze i stylu gry
- blisko sto³u, mo¿e odnosiæ sukcesy g³ównie
dziêki szybkiemu przemieszczaniu siê do poszczegó³nych uderzeñ, przy sprytnym balansowaniu cia³em. Na pewno ta cecha chiñskiej szko³y jest godna naladowania dla m³odych adeptów pingponga, jeli marz¹ o miêdzynarodowych
sukcesach. Mocn¹ stron¹ Ni jest podanie, aczkolwiek
ci¹gle stara siê je ulepszyæ. W analizie statystycznej jej
gry okazuje siê, ¿e wiêkszoæ punktów zdobywa w wyniku
wymian, szczególnie im d³u¿ej trwa wymiana tym czêciej
Ni wygrywa akcjê - tu uwidacznia siê skuteczna si³a jej bloku. Znakomicie gra te¿ przeciwko zawodniczkom defensywnym, chocia¿ zdarzaj¹ siê jej pora¿ki z obroñczyniami wiatowego formatu - wyszkolonymi w Chinach, takimi jak Wang
Hui, Jing Tian-Zörner i Jie Schöpp. Oprócz wy¿ej wymienionych zalet Ni Xia Lian cechuje silna psychika. Jej ogromne
dowiadczenie pozwala zachowaæ pewnoc siebie w najtrudniejszych chwilach, dziêki temu wygra³a wiele tzw kluczowuch pi³ek w wa¿niejszych momentach swojej kariery.

Xia Lian dok¹d bêdzie chcia³a rywalizowaæ na najwy¿szym
poziomie musi wci¹¿ doskonaliæ siê w grze przeciwko... nadchodz¹cej fali przysz³oci, czyli zawodniczkom graj¹cym
topspin mocno po mêsku z rotacj¹. Wród pasma sukcesów ostatnich lat Ni ma w pamiêci pora¿ki m.in. z Mari¹
Svensson, Tamar¹ Boros. Mistrzyni Europy z Göteborga z
przed dziesiêciu lat, Daniela Gergelczewa stwierdzi³a w jednym z wywiadów, ¿e droga topspinowej rotacji w mêskim
wydaniu jest jedyn¹ szans¹ dla Europejek, by pokonaæ Chinki.
Wiecznie umiechniêta Ni ma jednak te¿ momenty s³aboci,
zdaje sobie sprawê, ¿e nie ma ludzi niepokonanych. Szczególnie obawia sie o wynik gdy jest przemêczona, nadmiar
startów powoduje te¿ zmêczenie psychiczne. Wtedy nie czuje
siê pewnie przy stole, ma wra¿enie, ¿e spada jej czucie rakietki, boi siê korzystaæ z elementu zaskoczenia, jaki daje jej
obracanie rakietk¹. W takich momentach oszukuje siebie
swoja rakietk¹. wiadomosæ w³asnych s³aboci powoduje,
¿e dba o w³aciw¹ regeneracjê organizmu. Aby imponowaæ
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Ni Xia Lian (Luksemburg) ur. 04.07.1963, Shanghai (Chiny), wzrost 156 cm, narodowoæ - chiñska, obecnie obywatelka Luksemburga. Reprezentowa³a m.in. kluby europejskie: Ettelburg, Bayer Uerdingen, Galaxis Team Lübeck. Styl
gry, sprzêt: leworêczna, uchwyt piórkowy, gra blisko sto³u
oparta na bloku i b³yskawicznym ataku z pierwszej strefy.
U¿ywa deski Double Happiness, ok³adziny Friendship
Yung - krótki czop na podk³adzie 1,7-1,9 (forhend) i d³ugi
czop bez podk³adu (bekhend). Przebieg kariery: po raz
pierwszy pojawi³a siê na licie wiatowej w czerwcu 1983,
najwy¿sza pozycja w 1998 (maj, sierpieñ) - 4 miejsce. Ranking bie¿¹cy (04.2000) - ITTF - 11, ETTU - 3.
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ajwa¿niejsze sukcesy: Mistrzostwa wiata: 1983 -5-8 m. w singlu, 3 m. w deblu (z
Cao Yanhua), 1 m. mikcie (z Guo
Yuehua), 1 m. w dru¿ynie, 1985 - 5-8 m. w singlu, 2 m. w deblu (z Cao Yanhua), 5-8 m. w mikcie (z Teng Yi), 1997 - 9-16 m. w singlu. Mistrzostwa Europy 1996 - 5-8 m. w singlu, 1998 - 1 m.
w singlu. Puchar wiata: 1996 5-8 m. w singlu,
1998 - 5-8 m. w singlu, Puchar Azji: 1984, 1985 2 m. w singlu, Europa Top 12 - 1996-98 - 1 m. w
singlu, 1999 - 3 m. w singlu, Klubowy Puchar
Europy 1998 - 1 miejsce (Team Galaxis Lübeck).
Inne miêdzunarodowe tytu³y mistrzowskie w
grze pojedyñczej: Polish Open 1993, 1995, Bu³garia Open 1995, USA Open 1998 (ITTF ProTour) 1999, German Cup 1993 i 1996. Inne sukcesy w Polish Open: 1984 - z³oty medal w grze
podwójnej (z Cao Yanhua), srebro w singlu i mikcie (z Jiang Jialiang), 1995 - z³oto w grze podwójnej (z Miao Miao, Polska), 1997 - z³oto w
grze podwójnej (z Peggy Regenwetter - Luksemburg), srebro w singlu.
Moja rodzina to m¹¿ Lin Hon Wei i 8-letni syn Wiliam Ling.
Mam te¿ dwóch braci, 43 letni Hong Ming by³ pi³karzem, natomiast cztery lata starszy Qiu Liu przez krótki okres w dzieciñstwie trenowa³ tenis sto³owy. Poza jêzykiem ojczystym
mówiê po niemiecku i angielsku. Do naszego sportu trafi³am
dziêki bratu, na pocz¹tku to by³a trochê zabawa. W wieku 14
lat trafi³am do Shanghai Institute i wtedy to ju¿ by³a ciê¿ka
praca. Wiele mnie nauczy³ mój pierwszy trener Zhen Chen
Kong, pracowa³am te¿ z tak znakomitymi trenerami jak Miao
De Rui, Ding Sai Heng, Yang Rui Hua, Ma Jing Bo, Tommy
Danielsson, Heinz Thweiss. S¹dzê, ¿e bêdê mia³a na kim siê
wzorowaæ, gdy po zakoñczeniu kariery uda mi siê zostaæ trenerem. Moje najwiêksze sukcesy to zdobycie z³otego medalu
w dru¿ynie i w grze mieszanej na Mistrzostwach wiata w
1983 roku, mistrzostwo Europy w singlu w 1998, oraz trzykrotne zwyciêswo w Europa Top 12. Z poród aktualnie graj¹-

skutecznoci¹ w szybkiej kombinacyjnej grze trzeba byc perfekcyjnym w dzia³aniu. Umiejêtnoæ wypoczynku to te¿ wa¿ne u sportowca.
Ni pochodzi z tej generacji wspania³ych, chiñskich graczy, którzy zdobyli mnóstwo medali na imprezach wy¿szej rangi, tworz¹c elitê wiatowego celuloidu ostatnich 20 lat. Wielu z nich
trafi³o do Ameryki, Europy, Afryki, Australii gdzie jako zawodnicy, trenerzy tworz¹ najlepsze wzorce, paradoksalnie
przybli¿aj¹c dzieñ prze³amania hegemonii Pañstwa rodka w
naszej dyscyplinie sportu. Obecnoæ Ni Xia Lian w Europejskim kobiecym tenisie sto³owym to w szerszym kontekcie
podniesienie poprzeczki dla Europejek. Takie zawodniczki jak
Chorwatka Tamara Boros, potwierdzaj¹c swoje umiejêtnoci
w wyrównanych pojedynkach z Ni, nabieraj¹ wiary w siebie
w rywalizacji z innymi Chinkami.
Opr. na podstawie materia³ów ITTF - T.S.
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