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D£UGA DROGA
DO MISTRZOSTWA
CHARAKTERYSTYKA I ZASIÊG DYSCYPLINY
Tenis sto³owy - jeden ze sportów olimpijskich, jest gr¹
o z³o¿onej strukturze ruchów, bezkontaktow¹ (o charakterze walki poredniej). Aktywnoæ ruchowa zmierzaj¹ca do pokonania przeciwnika zwi¹zana jest z antycypacj¹ indywidualn¹, analiz¹, szybkoci¹ decyzji.
Istotne s¹ zdolnoci sensomotoryczne (spostrzegawczoæ, dok³adnoæ przestrzenna,celowoæ ruchów).Wysi³ek w tenisie sto³owym odbywa siê we wszystkich strefach przemian energetycznych, g³ównie w strefie tlenowej i mieszanej. Tenis sto³owy mo¿na wiêc zakwalifikowaæ do sportów koordynacyjnych i szybkociowo wytrzyma³ociowych. Przeciêtny czas gry waha siê (w
zale¿noci od rodzaju spotkania) od 20 do 50 minut.
Prêdkoæ pi³eczki przy uderzeniach zmienia siê od 12
do 180 km/h.
Tenis sto³owy jest niezwykle popularn¹ dyscyplin¹ sportu. Uprawiany jest praktycznie na ca³ym wiecie.Miêdzynarodowa Federacja Tenisa Sto³owego (ITTF) powsta³a w 1926 roku, zrzesza dzi 188 pañstw.
Najwiêksz¹ iloæ graj¹cych posiadaj¹ Chiny i mimo braku oficjalnych doniesieñ nale¿y przyj¹æ liczbê graj¹cych na oko³o 5-7 mln. W sk³ad Europejskiej Unii Tenisa Sto³owego (ETTU ) wchodz¹ 54 kraje. Najliczniejsz¹ grupê graj¹cych posiadaj¹ Niemcy, wynosi ona ok.
800 tys.
Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego maj¹cy agendy we
wszystkich województwach zrzesza ok.6 tys. graczy licencjonowanych, a z graj¹cymi bez formalnej licencji
jest byæ mo¿e ok. 40 tys.
Mimo tak du¿ego zasiêgu i rzeszy graj¹cych w wiecie
tenis sto³owy nie jest szczególnym magnesem medialnym. Powoduje to, zw³aszcza w Polsce, niewielkie zainteresowanie sponsorów, szczególnie tych "mo¿nych"przyczyniaj¹cych siê ro rozwoju dyscypliny.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e najwy¿sza pula nagród w fi-

Paradoksalnie jednak Liga Mistrzów w
tenisie sto³owym uzyska³a wg badañ Eurosportu drug¹ ogl¹dalnoæ (za pi³k¹
no¿n¹, a przed tenisem i boksem).

nale wiatowego cyklu turniejów Grand Prix wynios³a
120 tys. USD, co przy sumach spotykanych np. w tenisie ziemnym, czy boksie jest raczej kieszonkowym. Jest
to niew¹tpliwie wynikiem ma³ego zainteresowania siê
dyscyplin¹ przez wszechw³adn¹ TV. Prawdopodobnie
wi¹¿e siê to z trudnym odbiorem i percepcj¹ tej nies³ychanie szybkiej (nawet dla TV ) gry. Paradoksalnie jednak Liga Mistrzów w tenisie sto³owym uzyska³a wg badañ Eurosportu drug¹ ogl¹dalnoæ (za p. no¿n¹, a przed
tenisem i boksem).
Nale¿y dodaæ, ¿e czynione w przepisach gry zmiany
mog¹ spowodowaæ przybli¿enie tenisa sto³owego do TV
co powinno mieæ istotne znaczenie dla ca³ej dyscypliny.

WYNIKI REPREZENTACJI SENIORÓW
Reprezentanci Polski seniorów startuj¹ we wszystkich
rodzajach zawodów wiatowych i europejskich.
Ostatnie czterolecie przynios³o nastêpuj¹ce wyniki:
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Igrzyska Olimpijskie Atlanta 96
gra poj.
miejsca 17-32 Andrzej Grubba
gra podw.
miejsca 9-16 A.Grubba/L. B³aszczyk
Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000
gra poj.
miejsce 9-16 L.B³aszczyk
gra podw.
miejsce 9-16 L.B³aszczyk/T. Krzeszewski
Mistrzostwa wiata 97
gra dru¿ynowa miejsce 11
gra poj.
miejsce 9-16 L.B³aszczyk
Mistrzostwa wiata 99
gra dru¿ynowa miejsce 11
gra poj.
miejsce 9-16 L.B³aszczyk
gra podw
miejsce 5-8 L.B³aszczyk/T.Krzeszewski
Mistrzostwa Europy 98
gra dru¿ynowa
miejsce 2
gra poj.
miejsce 9-16 L.B³aszczyk
Mistrzostwa Europy 2000
gra dru¿ynowa miejsce 3
gra poj.
miejsce 5-8 L.B³aszczyk

wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e reprezentanci Polski w zawodach ogólnowiatowych s¹ w szerokiej czo³ówce w
dru¿ynie, a lidera dru¿yny (L.B³aszczyk) mo¿na zaliczyæ do czo³owych zawodników ( choæ nie na miejscach
medalowych). Pozostali zawodnicy znajduj¹ siê poza
czo³ówk¹ - na listach wiatowych oko³o 70 miejsca. W
Mistrzostwach Europy mimo czêciowej zwiany pokoleniowej polscy zawodnicy stanowi¹ ju¿ czo³ówkê (równie¿
medalow¹).

Marek Rzemek

W zwi¹zku z brakiem wiarygodnych informacji o c e c h a c h p s y c h i c z n y c h czo³owych zawodników
przyjêto roboczo wnioski wynikaj¹ce z badañ polskiej
czo³ówki. Z punktu widzenia dyscypliny korzystna jest
wysoka reaktywnoæ-zdolnoæ uk³adu nerwowego do
szybkich reakcji na bodce. Przydatny wydaje siê typ
sangwiniczny-wskazuj¹cy na wysokie zdolnoci adaptacyjne. Z cech osobowociowych po¿¹dana jest ekstrawersja o niskim poziomie neurotycznoci.
W tak zarysowanych elementach modelu mistrza nale¿y podkreliæ,¿e o ile sta¿ treningowy, a co z tym zwi¹zane przedzia³ wieku "medalowego" jest istotn¹ wskazówk¹ w dojciu do mistrzostwa sportowego to taktyka
oparta o atak z przewag¹ forhendu jest warunkiem koniecznym tego mistrzostwa. Budowa somatyczna by³a
dotychczas mniej istotna-nakrela³a tylko pewne doæ
szerokie granice. Sk³adowe modelu mistrza s¹ analizowane i weryfikowane pod k¹tem tendencji zachodz¹cych w dyscyplinie. Obecnie zauwa¿a siê wyd³u¿enie

Jeszcze do niedawna gracze 30 letni
w zasadzie koñczyli udzia³ w zawodach
wysokiej rangi. Teraz coraz czêciej w
czo³ówce imprez g³ównych mo¿na zauwa¿yæ graczy starszych.

MODEL MISTRZA A ZAWODNICY POLSCY
Droga do mistrzostwa sportowego zwi¹zana jest z modelem mistrza w dyscyplinie, a dok³adniej z wynikaj¹cymi z
tego modelu konsekwencjami ,g³ównie szkoleniowymi.
Bior¹c pod uwagê w i e k medalistów ME,M mo¿na
ustaliæ, ¿e pierwsze sukcesy medalowe pojawiaj¹ siê w

ok. 23 roku ¿ycia i trwaj¹ do oko³o 30 r.¿. - dla Europejczyków. Dla Chiñczyków - niezaprzeczalnie najwiêksza si³a w tenisie sto³owym - odpowiednio w 20-26 roku
¿ycia.
S t a ¿ t r e n i n g o w y : w wietle informacji uzyskanych
od zawodników i trenerów a tak¿e analiz statystycznych,
mo¿na przyj¹æ, i¿ zawodnicy uzyskuj¹cy najwy¿sze wyniki (mistrzostwo sportowe) posiadaj¹ sta¿ minimum 15
letni. Przegl¹d medalistów ME, M pod k¹tem b u d ow y s o m a t y c z n e j wskazuje, ¿e sukcesy odnosz¹
zawodnicy mierz¹cy 175-185 cm., z ciê¿arem cia³a proporcjonalnym do wysokoci. Dominuj¹ graj¹cy harmonijnie zbudowani, bior¹c pod uwagê muskulaturê jak i
d³ugoci poszczególnych czêci cia³a. Daje siê zauwa¿yæ pewien rozrost miêni koñczyn dolnych.
Ukierunkowane przygotowanie spra
w n o  c i o w e w ramach typowych dla dyscypliny
komponentów (koordynacja, szybkoæ, wytrzyma³oæ)
nale¿y widzieæ przez pryzmat dwóch kierunków szkoleniowych -opartych o wiêksze wykorzystanie w grze
si³y (g³ównie Europa, ale nie tylko ) oraz relatywnie wiêkszym wykorzystaniu szybkoci (g³ównie Azja, ale nie
tylko).
Wi¹¿e siê to z p r z y g o t o w a n i e m t e c h n i c z n y m:
czêæ zawodników opiera swoj¹ grê na silnej rotacji pi³ki
(top-spin) z bekhendu i forhendu z zauwa¿aln¹ przewag¹ forhendu,czêæ wiêkszy nacisk k³adzie na szybkie uderzenia(smeczing) z wyrazn¹ przewag¹ forhendu.W taktyce gry przewa¿a zdecydowanie agresywny atak.

karier zawodników. Jeszcze do niedawna gracze 30
letni w zasadzie koñczyli udzia³ w zawodach wysokiej
rangi. Teraz coraz czêciej w czo³ówce imprez g³ównych mo¿na zauwa¿yæ graczy starszych. Przyk³adowo
w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney 2000 miejsca 2 i 4
zajêli 35 letni Szwedzi.wiadczy to miêdzy innymi o
tym w jakiej cenie w grach (a tak¹ jest tenis sto³owy)
jest tzw. rutyna zawodnicza.
Wprowadzane zmiany w przepisach mog¹ jednak te
tendencje przyhamowaæ. Wspomniane zmiany polegaj¹ce na powiêkszeniu pi³eczki do gry (stara pi³ka 38
mm rednicy, nowa 40mm i wiêkszy ciê¿ar) stanowi¹,
przez swoj¹ nowoæ, wyzwanie dla trenerów praktyków, teoretyków, nie mówi¹c o samych zawodnikach.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e nowa pi³ka wymusi jej wczeniejsze
atakowanie (tu¿ przed jej dojciem do najwy¿szego
punktu po odbiciu od sto³u). Bardziej przydatni bêd¹
gracze, którym ³atwiej poruszaæ siê w I strefie (tu¿ za
sto³em), a wiêc relatywnie niscy i doskonale przygotowani zwinnociowo. Niscy, ale co staje siê wa¿ne, wzorowo przygotowani atletycznie - preferuj¹cy si³ê gry. Poci¹gnie to za sob¹ koniecznoæ lepszego przygotowania pod k¹tem wytrzyma³oci si³owej.
W taktyce gry nadal zdecydowanie pozostanie preferencja ataku z coraz mocniej akcentowanym uderzeniem forhendowym jako uderzeniem rozstrzygaj¹cym
akcje. Nale¿y równie¿ przewidywaæ pewne zawê¿enie
iloci stosowanych elementów ataku. Mo¿na z du¿ym
prawdopodobieñstwem przyj¹æ twierdzenie, ¿e perfekcyjnoæ wykonania mniejszej liczby elementów bêdzie
bra³a górê nad wszechstronnoci¹.
Polska kadra zawodnicza w wietle danych wynikaj¹cych z elementów modelu mistrza prezentuje siê nastêpuj¹co:

pod k¹tem wieku: 1) Lucjan B³aszczyk - 26 lat, 2) Tomasz Krzeszewski - 26 lat, 3) Marcin Kusiñski - 29 lat,
4) Bartosz Such -18 lat, 5) Daniel Górak - 17 lat, 6)
Jakub Kosowski - 18 lat.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsza trójka graczy znajduje
siê w najlepszym okresie swojej kariery-szczególnie zawodnicy 26 letni. Stanowiæ oni bêd¹ trzon reprezentacji prawdopodobnie do Igrzysk Olimpijskich Ateny 2004.
Druga trójka wesz³a we wstêpny etap mistrzostwa sportowego i po zdobyciu odpowiedniego przygotowania
walczyæ bêdzie o I.Ol. w Atenach. Docelowo zawodnicy ci s¹ przygotowywani do I.Ol. 2008. W tym czasie
powinni wejæ w najlepszy okres kariery. Wszyscy gracze maj¹ oczekiwany sta¿ treningowy - starsi w 23 roku
¿ycia ponad 15 letni. M³odsi po dojciu do wieku 23
lata równie¿ bêd¹ posiadali ponad 15 lat szkolenia. Jest
to wa¿ne, poniewa¿ wskazuje na przepracowanie pod
k¹tem drogi do mistrzostwa sportowego w³aciwych
e t a p ó w.
Warunki fizyczne reprezentantów mieszcz¹ siê w przyjêtych ramach prezentowanych w modelu mistrza, choæ

NA DRODZE DO MISTRZOSTWA
Wyszkolenie dobrej dru¿yny czy czo³owych zawodników Europy, wiata prezentuj¹cych mistrzostwo sportowe to proces d³ugi, zwi¹zany z wieloma czynnikami.
Za jeden z istotniejszych nale¿y uwa¿aæ organizacjê
szkolenia.
Zauwa¿ony przy analizie modelu mistrza czas (ok. 15
lat) potrzebny na dojcie do mistrzostwa - w tenisie sto³owym dzieli siê pod k¹tem celów, zadañ, metod , form,
rodków nastêpuj¹co:
1) etap wszechstronny (wstêpny)
3 lata (8-10 lat)
2) etap ukierunkowany
4 lata (11-14 lat)
3) etap specjalistyczny
4 lata (15-18 lat)
4) etap mistrzostwa sportowego
a) etap wstêpny
4 lata (19-22 lat)
b) etap w³aciwy
(od 23 roku ¿ycia)
Przedstawiony podzia³, w zasadzie w praktyce stosowany przez szkoleniowców w Polsce, zaczyna ulegaæ
pewnym przeobra¿eniom. Doniesienia z konferencji tre-

Szwedzi Jan Ove Waldner i
Jörgen Persson (foto obok)
swoimi wynikami w wieku
34-35 lat spowodowali, ¿e
o zawodnikach 26-letnich
nie mówi siê ju¿ starzy.
Przed nimi przecie¿ jeszcze
10 lat kariery.

doæ wysoki wzrost niektórych nie do koñca kompensowany jest przez oczekiwan¹ sprawnoæ fizyczn¹.
Szczególnie rozwój si³y ( co nie pozostaje bez wp³ywu
na szybkoæ ) i jej wykorzystanie w technice gry nie
jest na wystarczaj¹cym poziomie. Lider zespo³u (Lucjan B³aszczyk) jest zawodnikiem ni¿szym od pozosta³ych, co wp³ywa pozytywnie na zgodne z przes³ankami
modelu mistrza mo¿liwoci wczeniejszego odbicia pi³ki
podnosz¹cego skutecznoæ gry.
Technicznie nasi zawodnicy prezentuj¹ siê co najmniej
poprawnie, choæ daje siê zauwa¿yæ niedobry nawyk
grania uderzeñ zbyt daleko od sto³u. Wi¹¿e siê to z
pewnym niedostatkiem w przygotowaniu szybkociowym, a tak¿e gibkociowo-zwinnociowym. Ca³a grupa to zawodnicy atakuj¹cy-g³ównie u¿ywaj¹cy rotacji.Tylko lider zespo³u czêciej stosuje atak szybki ustawiaj¹c siê bli¿ej sto³u.
Cechy psychiczne graczy, w wietle wspomnianych
wczeniej badañ, koreluj¹ z potrzebami dyscypliny w
sposób wystarczaj¹cy.
Dokonuj¹c pewnego podsumowania opartego o analizy modelu mistrza w tenisie sto³owym, nale¿y zauwa¿yæ i podkreliæ fakt, w zasadzie oczekiwany, ¿e najwiêksz¹ korelacjê cech z cechami modelu mistrza ma
najlepszy polski zawodnik Lucjan B³aszczyk. Zawodnik ten zaliczony do czo³ówki wiatowej potrafi³ do niej
wejæ nie tylko ze wzglêdu na pracowitoæ i upór , ale
g³ównie dlatego, ¿e w³aciwie wykorzystuje wiêkszoæ
potrzebnych do mistrzostwa atrybutów.
Pozostali, mimo wielu cech zbie¿nych z prezentowanym modelem, na skutek nie skompensowanych ró¿nic, nie osi¹gnêli po¿¹danego pu³apu mistrzostwa sportowego.
W grupie m³odszej - Ateny 2004 ze wzglêdu na nie zakoñczony jeszcze cykl dochodzenia do mistrzostwa
sportowego z ocenami nale¿y poczekaæ. Tym nie mniej
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rokowania na drodze do czo³ówki s¹ zachêcaj¹ce. Zbie¿noæ cech z modelem mistrza
jest na wystarczaj¹cym poziomie (choæ trzeba widzieæ
s³absze przygotowanie si³owe), du¿a iloæ w³o¿onej
pracy, a przede wszystkim dotychczasowe wyniki pozwalaj¹ postrzegaæ tych graczy jako perspektywicznych
na drodze do wysokiego wyczynu.

nerskich, a tak¿e obserwacje szkoleniowców pracuj¹cych za granic¹ wskazuj¹ na fakt stopniowego obni¿ania wieku etapu wszechstronnego . Powoli zaczyna
kszta³towaæ siê etap przedwstêpny. Prowadzone jednak indywidualne eksperymenty i próby nie doczeka³y
siê w tenisie sto³owym uogólnieñ co do celów, zadañ,
metod, form i rodków adekwatnych dla tego etapu.
Systemowe wprowadzenie i racjonalne wykorzystanie
etapu przedwstêpnego (przy ominiêciu pu³apki wczesnej specjalizacji) powinno wp³yn¹æ pozytywnie na perspektywiczny poziom mistrzostwa sportowego. W praktyce polskiej etapem tym nale¿y obj¹æ tzw. zerówkê i I
klasê szko³y podstawowej. Uwagi dotycz¹ce etapu
wszechstronnego zg³aszane przez trenerów, instruktorów czy nauczycieli WF pracuj¹cych w Uczniowskich
Klubach Sportowych wskazuj¹ na zbyt ma³¹ iloæ materia³ów szkoleniowych-szczególnie traktuj¹cych o praktycznych rozwi¹zaniach.
W tym miejscu celowa jest informacja, ¿e w stosunkowo krótkim czasie powsta³o 1400 UKS-ów zainteresowanych tenisem sto³owym.
Spostrze¿enia zwi¹zane z etapem ukierunkowanym,
zg³aszane szczególnie przez trenerów kadr ró¿nych
grup wiekowych, dowodz¹, ¿e celowa i konieczna jest
wczeniejsza ni¿ dotychczas centralizacja szkolenia
(zgrupowania, konsultacje, starty). Pozwoli to na pe³niejsze i szybsze rozeznanie w potencjale i mo¿liwociach poszczególnych zawodników. Bez w¹tpienia
wp³ynie to na lepsz¹ selekcjê, a co za tym idzie lepsze
wykorzystanie rodków ( w dzisiejszych trudnych czasach nie jest to bez znaczenia).
Dotychczasowa praktyka wskazuje, ¿e akcje szkoleniowe centralne wprowadzane s¹ zbyt póno, co os³abia ich si³ê odzia³ywania. Powa¿nym problemem, na
tym etapie jest to, ¿e w porównaniu z innymi krajami
polscy m³odzi zawodnicy trenuj¹ zbyt ma³o-najczêciej
raz dziennie. Za granic¹ i to nie tylko w krajach wiod¹cych w dyscyplinie, du¿o wiêksza iloæ tenisistów sto³owych szkoli siê 2 razy dziennie. Trochê upraszczaj¹c, dzieje siê tak ze wzglêdu na niewydolnoæ systemu: szko³a, klub sportowy, zajêcia sportowe. Istotna
(bior¹c pod uwagê koñcowy efekt szkolenia) staje siê
potrzeba i koniecznoæ wprowadzenia systemu robo-

czo nazwanego stypendialnym.
System ten dotyczy³by pomocy ze strony Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego wybranym zawodnikom w
dojciu do dwóch wysokiej jakoci treningów dziennie.
Mia³by wp³yw na rozwi¹zywanie problemów:
1) szkolnych
2) sparing-partnerów i opieki szkoleniowej
3) startów, w tym zagranicznych
4) sprzêtowych
By³aby to umowa cywilno-prawna dotycz¹ca konkretnych dzia³añ, na które to dzia³ania PZTS móg³by ³o¿yæ
rodki. Poprawi³oby to zdecydowanie celowoæ wydatków, a wydawane rodki mia³yby konkretnego perspektywicznego adresata, a nie np. kadrê wojewódzk¹.
W etapie specjalistycznym czo³ówka polskich zawodników (kadra PZTS juniorów) zbli¿a siê pod wzglêdem
objêtoci zajêæ do wartoci osi¹ganych przez graczy z
innych krajów Europy. Dzieje siê tak ze wzglêdu na mo¿liwoæ po³¹czenia nauki szkolnej oraz 2 pe³nowartociowych treningów w specjalnych orodkach szkolenia.
Orodek PZTS w Gdañsku prowadzony od 5 sezonów
przez by³ego czo³owego zawodnika wiata Leszka Kucharskiego (pomaga mu inny ex-reprezentant Polski
Jaros³aw Ko³odziejczyk) dopracowa³ siê miêdzy innymi z³otego medalu dru¿ynowego w MEJ w 1999 r. obronionego na MEJ 2000 . Lider zespo³u Bartosz Such
zdoby³ srebrny medal w MEJ 99 w grze pojedynczej.
Z³oci medalici tych imprez weszli do grupy Ateny 2004,
uzupe³niaj¹c najlepszych seniorów. Pozwala to na
stwierdzenie ,¿e wstêpny etap mistrzostwa sportowego ekipa ta rozpoczyna z wysokiego pu³apu. Wspomniany etap nale¿y widzieæ w tenisie sto³owym jako bardzo
istotny na drodze do mistrzostwa sportowego. W tym
etapie, albo zawodnik zanotuje wyran¹ progresjê wyników, albo nieistotn¹ pod k¹tem oczekiwanego mistrzostwa.
Czy jednak organizacja szkolenia w tym etapie jest wystarczaj¹ca? Potrzeby szkoleniowe oprócz zwiêkszenia objêtoci i intensywnoci pracy wymagaj¹ czêstych
startów (kontrolnych, wprowadzaj¹cych na wy¿szy po-

Ewentualny krajowy sponsor widzi czêsto gracza przez pryzmat klubu ligowego, a nie reprezentacji kraju.
ziom) poci¹ga to za sob¹ pe³ne oddanie siê dyscyplinie .
Zawodnik kadry musi jednak skoñczyæ pracê w orodku (wymagaj¹ tego przepisy UKFiS dotycz¹ce orodków m³odzie¿owych). Musi te¿ przemyleæ "doros³e"
problemy : studiowaæ, pracowaæ czy wybraæ trudn¹
przysz³oæ zawodowego tenisisty sto³owego.
Ewentualny krajowy sponsor widzi czêsto gracza przez
pryzmat klubu ligowego a nie reprezentacji kraju.
Moment ten w rozwoju zawodnika jest tak istotny i trudny, ¿e wymaga szeregu zmian systemowych zwi¹zanych z wieloma orodkami decyzyjnymi.
Etap w³aciwy mistrzostwa sportowego nie wymaga
szczególnych zmian organizacyjnych.
Nie tu wiêc tkwi¹ wiêksze rezerwy. Oczywicie warunkiem poza dyskusj¹ jest unowoczenianie procesu treningowego, dobieranie w³aciwych proporcji pracy, pe³niejsze korzystanie z nowinek technicznych itp. spraw
warsztatowych zawsze wymagaj¹cych ulepszeñ.

RYWALIZACJA W TENISIE STO£OWYM
System zawodów w dyscyplinie jest wystarczaj¹co
spójny z przedstawionymi wczeniej etapami szkolenia. Ka¿da kategoria wiekowa ma przygotowane i wyznaczone starty tak w kraju jak za granic¹. Przyjête
rozwi¹zanie organizacyjne polegaj¹ce na przeprowadzaniu eliminacji wojewódzkich potem fina³ów ogólnopolskich zapobiega "wo¿eniu" sportowców na starty nieodpowiednie do stopnia przygotowania.
Oprócz turniejów indywidualnych prowadzone s¹ ró¿ne
formy rozgrywek dru¿ynowych, które choæ wymagaj¹ korekt spe³niaj¹ swoje zadania tak sportowe jak nie mniej
c.d. str. 23
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wa¿ne propagandowe. Starty zagraniczne w coraz wiêkszym zakresie organizowane s¹ dla m³odszych kategorii wiekowych, g³ównie dla zawodników do 13 roku
¿ycia. W Polsce przy wystarczaj¹cej iloci
rozgrywek (w tym centralnych) kategoria
ta nie jest objêta adekwatn¹ opiek¹ szkoleniow¹, szczególnie bior¹c pod uwagê
szczebel centralny.

TRENERZY

nicznych). Jest to niebywale istotne
szczególnie w etapie wstêpnym, w którym sprzêt wykorzystywany jest przez
ma³e dziecko. Sprzêt jest produkowany
wy³¹cznie za granic¹ (wyj¹tek to krajowe
sto³y) i jest niestety stosunkowo drogi na
polskim rynku. Dla przyk³adu nauczyciel
z Niemiec za swoje pobory mo¿e kupiæ
oko³o 60 wyczynowych ok³adzin do rakietki a nauczyciel polski mniej ni¿ 20.
Nale¿y dodaæ, ¿e zupe³nym nieporozumieniem jest podatek VAT wynosz¹cy na
ten sprzêt 22% (s³ownie dwadziecia dwa
procent). Jedynym pozytywem jest fakt ,
¿e nie ma k³opotu ze znalezieniem jakociowego sprzêtu w wyspecjalizowanych

Niezaprzeczalnie du¿e znaczenie dla
poziomu mistrzostwa sportowego ma
osoba szkoleniowca .W tenisie sto³owym
doæ czêsto s¹ to byli zawodnicy-instruktorzy,
którzy
sprawdzaj¹ siê
jako nauczyciele
podstawowych
Znamiennym przyk³adem niech bêdzie to,
ruchów. Mniej
¿e od 86 roku tylko jeden trener w kraju
skuteczni s¹ w innych aspektach
uzyska³ klasê mistrzowsk¹ i aktualnie dyspracy szkoleniocyplina ma dwóch tej klasy szkoleniowców.
wej. Wi¹¿e siê to
równie¿ z faktem,
¿e ze wzglêdów
ekonomicznych
sklepach. Nie jest równie¿ wystarczaj¹ca
jest to czêsto ich druga praca zawodoiloæ obiektów czy sal specjalistycznych,
wa, co nie jest bez wp³ywu na jakoæ
gdzie mo¿na na d³u¿ej roz³o¿yæ sto³y,
szkolenia. Istotne znaczenie ma kwestia
gdzie mo¿na ustawiæ trena¿ery, gdzie s¹
kszta³cenia i doszkalania instruktorów i
specjalne sto³y-stanowiska do nauki i dotrenerów. Nie jest pozytywnym fakt, ¿e
skonalenia podañ. Nie ma niestety te¿
w zasadzie 2 AWF-y prowadz¹ specjalidu¿o w³aciwych sal, gdzie mo¿na po prozacjê i sport do wyboru.
stu prowadziæ zajêcia szkoleniowe przed
Znamiennym przyk³adem niech bêdzie
po³udniem.
to, ¿e od 86 roku tylko jeden trener w
Wszystkie zaakcentowane problemy nie
kraju uzyska³ klasê mistrzowsk¹ i aktupozostaj¹ bez wp³ywu na poziom szkoalnie dyscyplina ma dwóch tej klasy
lenia ,a co za tym idzie na poziom miszkoleniowców. Jest równie¿ niepokoj¹strzostwa sportowego. W wielu poruce zjawisko znikomej iloci prac magiszonych sprawach tkwi¹ wiêc mniejsze
sterskich choæ porednio zwi¹zanych z
i wiêksze rezerwy. Nie ze wszystkimi
dyscyplin¹, ladowej doktorskich czy
jednak problemami poradz¹ sobie sami
naukowych. Brak jest w tenisie sto³owym
"ludzie z dyscypliny". Potrzebne s¹ dziaco obni¿a poziom szkolenia a w efekcie
³ania w wielu orodkach decyzyjnych.
poziom mistrzostwa sportowego, naukowców zajmuj¹cych siê "tym temaPODSUMOWUJ¥C
tem". Za ma³o jest obserwatorów, analityków, badaczy, teoretyków, którzy mogliby wspomagaæ dyscyplinê. W krajach
* Na dzieñ dzisiejszy mimo popularnowiod¹cych w tenisie sto³owym (Niemcy,
ci i wielu sympatyków tenis sto³owy nie
Francja) istniej¹ ca³e sztaby i orodki bajest aktywnie doceniany przez sponsodawcze. Z zazdroci¹ mo¿na podaæ
rów mog¹cych pomóc w budowaniu poprzyk³ad Chin, które maj¹ profesorów tetêgi dyscypliny.
nisa sto³owego zajmuj¹cych siê oddziel* Aktualnie reprezentacja mêska zalinie taktyk¹ i technik¹ obrony, ataku czy
czana jest do czo³owych zespo³ów Eugry kombinowanej.
ropy, a jej lider Lucjacjan B³aszczyk do
czo³owych zawodników.
* Reprezentanci kraju znajduj¹ siê w
ZAPLECZE
najlepszym wiekowo okresie kariery, co
SPRZÊTOWE
(wykluczaj¹c wypadki losowe) pozwala
za³o¿yæ najmniej utrzymanie wyników
I OBIEKTY
sportowych w najbli¿szej przysz³oci. W
wiêkszoci prezentuj¹ cechy zbli¿one
Problemem i to nie bagatelnym jest brak
do modelu mistrza, a mo¿liwoæ komodpowiednich krajowych producentów
pensacji odstêpstw mo¿e spowodowaæ
sprzêtu sportowego (chodzi o ok³adziny
podniesienie poziomu którego gracza.
i deski o w³aciwych parametrach tech-

 Utalentowana grupa zaplecza pozwala liczyæ na "bezbolesn¹" zmianê pokoleniow¹.
*Dotychczas stosowane etapy szkolenia
powinny byæ rozszerzone o etap przedwstêpny.
* W etapie wszechstronnym (wstêpnym)
celowe jest istotne zwiêkszenie nowoczesnych praktycznych materia³ów szkoleniowych, co powinno zwiêkszyæ grupê lepiej
wyszkolonych zawodników przydatnych
do dalszej selekcji.
 W etapie ukierunkowanym powa¿nym
mankamentem na drodze do mistrzostwa sportowego jest zbyt ma³a objêtoæ
pracy. Koniecznoci¹ staje siê czêciowa centralizacja szkolenia oraz system
stypendialny mog¹cy podwoiæ iloæ treningu codziennego.
* Etap wstêpny mistrzostwa sportowego nie jest dzi zorganizowany w³aciwie, co stanowi istotn¹ przeszkodê w
rozwoju sportowym. Bez zmian systemowych (w tym prawno-organizacyjnych) na ró¿nych szczeblach decyzyjnych wyniki pracy na tym etapie bêd¹
nadal niskie.
 Etap w³aciwy mistrzostwa sportowego nie wymaga szczególnych zmian organizacyjnych oprócz ci¹g³ego unowoczeniania procesu szkoleniowego.
 System zawodów jest pomocny w procesie doskonalenia zawodników i nie
wymaga daleko id¹cych zmian.
Poprawiaæ nale¿y organizacjê i promocjê imprez.
 Istotny wp³yw na poziom sportowy nale¿y wi¹zaæ z profesjonalnym przygotowaniem szkoleniowców. Aktualnie jest
zbyt ma³o trenerów i instruktorów przygotowanych wszechstronnie. Prób¹ rozwi¹zania problemu mo¿e byæ mo¿liwoæ
powo³ywania przez Polski Zwi¹zek
Sportowy (za zgod¹ i pomoc¹ w³adz
sportowych) Szkó³ Trenerskich. Brak
grupy naukowców zwi¹zanych z tenisem
sto³owym wymaga nawi¹zania szerszej
wspó³pracy z badaczami sportowymi.
 Niewystarczaj¹ca iloæ obiektów jest
problemem równie¿ inwestycyjnym, a
wiêc zbyt trudnym tylko dla dzia³aczy tenisa sto³owego. Nale¿y widzieæ go we
w³aciwych dzia³aniach samorz¹dów
terytorialnych.
Przedstawiony przegl¹d problemów
zwi¹zanych z poziomem mistrzostwa
sportowego w tenisie sto³owym jest prób¹ przybli¿enia odpowiedzi na pytania,
gdzie jestemy w dyscyplinie na drodze do mistrzostwa?, w jakim miejscu
wynikowym ?, w jakim jeli chodzi o "materia³ ludzki" w wietle cech modelu mistrza?, w jakim gdy bierzemy pod uwagê elementy organizacji szkolenia?,
gdzie tkwi¹ rezerwy w d³ugiej i mozolnej drodze do osi¹gniêcia mistrzostwa
sportowego na poziomie oczekiwanym
przez mi³oników tenisa sto³owego.
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