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Yoo Nam Kyu - urodzi³ siê w Pusan City w Korei

rezentacje

Chen Jing - urodzi³a siê 20. wrzenia 1968 roku
w Wuhan w Chinach. Obecnie, wraz ze swoim
psem, mieszka w Taiwanie. Ma siostrê Chen Yan,
która równie¿ gra w ping - ponga. Miejscem, w
którym zaczyna³y swoj¹ kariere sportow¹ by³a
szko³a, a pierwszym trenerem - nauczyciel. Obecnie Chen Jing gra w Team Galaxis Lübeck w niemieckiej Bundeslidze. Wczeniej reprezentowa³a
zespo³y z Chin, Taiwanu, a tak¿e Wêgier. W Polsce
gocilimy j¹ w barwach Statistiki Budapest podczas fina³u klubowego Pucharu Europy w 1999 r.
Jest leworêczna i gra agresywnie top-spinem z
obydwu stron. Za swój najwiêkszy sukces uwa¿a
zdobycie z³otego medalu olimpijskiego w 1988
roku w Seulu; za najwiêksz¹ pora¿kê - przegran¹
w finale mistrzostw wiata w Göteborgu w 1993
roku. Nie lubi grac przeciwko...Chinkom. W 1990
roku zmieni³a obywatelstwo. Sta³a siê obywatelk¹
Tajwanu co nie by³o zbyt mile widziane w sportowych w³adzach Chin. Powróci³a do wiatowej rywalizacji w 1993 r. W roku 1996 niemal ca³y czas
znajdowa³a siê na 3 miejscu wiatowego rankingu. W barwach Chin i Tajwanu zdoby³a ³¹cznie we
wszystkich konkurencjach 8 medali na mistrzostwach wiata. Podziwia Jana Ove Waldnera. Zapytana o ambicje i marzenia odpowiada: "Po prostu graæ jak najlepiej". M³odym sportowcom radzi, by trenowali ciê¿ko i nie poddawali siê zbyt
³atwo. Po zakoñczeniu kariery chcia³aby zaj¹æ siê
biznesem. Lubi tenis ziemny i golf. Jej ulubieni sportowcy to Pete Sampras i Steffi Graf. Je chiñszczyznê i owoce morza; nie lubi...sera. Czasami czyta
romanse i s³ucha spokojnej muzyki. Ulubionym
aktorem jest Kevin Costner; filmem - "Bodyguard".
Najlepiej odpoczywa graj¹c w golfa i rozkoszuj¹c
siê przysmakami dobrej kuchni. Igrzyska w Sydney bêd¹ jej trzeci¹ olimpiad¹ i nadal pozostaje
w gronie faworytek do medali.
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4. czerwca 1968r. - obecnie mieszka w Seulu. Ma
dwóch braci - m³odszego i starszego. I jako jedyny w swojej rodzinie jest tenisist¹ sto³owym. Swoj¹ przygodê ze sportem rozpocz¹³, gdy by³ w szkole podstawowej graj¹c w reprezentacji. Za swój
pierwszy klub uwa¿a Pusan Yong Sun Elementary
School , gdzie pod okiem swojego trenera Kwon
Taw Lip stawia³ pierwsze sportowe kroki. Jest leworêczny i preferuje szybk¹ grê top-spinow¹. Zapytany o swój najwiêkszy sukces bez chwili wahania odpowiada: "zdobycie z³otego medalu na
Olimpiadzie w Seulu". Nie osi¹ga³ znacz¹cych sukcesów w grze pojedynczej w mistrzostwach wiata. W 1989 roku by³ mistrzem wiata w grze mieszanej. Dwa razy zdobywa³ br¹z w deblu. Najwy¿sz¹ pozycjê w rankingu wiatowym zajmowa³ w
marcu 1989 r. By³ wtedy trzeci. Za swoja najwiêksz¹ pora¿kê uznaje nieudana próbê zdobycia medalu w ka¿dej konkurencji podczas mistrzostw
wiata w 1991roku. Za przeciwnika, przeciwko któremu gra mu siê najtrudniej uwa¿a Jana Ove

Legendy Igrzysk
Waldnera. Po zakoñczeniu kariery sportowca
chcia³by spojrzeæ na wiat tenisa sto³owego oczami trenera. Póki co marzy jeszcze o zdobyciu tytu³u mistrza wiata. A m³odym sportowcom radzi byæ
zdecydowanym i zawsze dawaæ z siebie wszystko. Na co dzieñ Yoo Nam Kyu jedzi nowym modelem Hyundaya. Czyta poezjê i "mroczn¹" litera-
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turê. W restauracji nie jest wybredny. Jego ulubionym filmem jest "Titanic". Lubi ka¿d¹ muzykê szczególnie przyjemnie s³ucha mu siê Mariah
Carey. Ulubionym miejscem wypoczynku jest Hae
Won Dae Beach w Korei, Miami Beach i Rzym. Gdyby nie by³ tym kim jest by³by...pi³karzem. Oprócz
pi³ki no¿nej pasjonuje go równie¿ koszykówka. Jest
fanem Chicago Bulls i przyzna³ siê, ¿e sportowcem, którego podziwia jest Michael Jordan. Yoo
Nam Kyu startowa³ w trzech olimpiadach i w ka¿dej zdobywa³ jaki medal. Pomimo, ¿e zabraknie
go w Sydney pozostanie na zawsze jako jedna z
barwniejszych postaci w historii olimpijskiego tenisa sto³owego.

