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Fina³ Mistrzostw wiata w 1987 r. w Delhi. Idol Kong
Linghuia z czasów m³odoci Jiang Jialiang pokonuje
22 letniego wtedy Jana-Ove Waldnera.
Foto: archiw.

Kong Linghui ur. siê 8 pa¿dzierni-

Fina³ olimpijski w Sydney: Kong Linghui zdobywa kolejny punkt przybli¿aj¹cy go do
z³ota w pojedynku z 35 letnim Janem-Ove Waldnerem.
Foto:TTI
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ka 1975 roku w miecie Harbin. Ma
174 cm wzrostu i aktualnie- bêd¹c
w Chinach - mieszka w Pekinie.
Jego pierwszym trenerem by³ ojciec,
który jest trenerem w Harbin. Kong
zacz¹³ graæ pod kierunkiem ojca od
szóstego roku ¿ycia w centrum
szkoleniowym Heilengiang w Harbin. Jak czêsto powtarza w wywiadach, ojciec g³êboko wierzy³ w jego
talent i mo¿liwoæ odniesienia sukcesu. Kiedy mia³ 10 lat i powoli wchdzi³ w profesjonalny tenis sto³owy
jego idolem by³ Jiang Jialiang, dwukrotny mistrz wiata, który w wieku
24 lat zakoñczy³ karierê. Gra³ on jednak uchwytem piórkowym. Kong
jest podobnej postury jak popularny wtedy Janek (tak nazywali go
polscy zawodnicy). Gra jednak
uchwytem europejskim. Ma 25 lat i
nie myli iæ w lady swojego idola,
jeli chodzi o koñczenie kariery.
Przez d³ugi okres jego kariery prowadzi³ go trener Yin Xiao. W roku
1997 wystêpowa³ we w³oskim klubie Libertas Alfaterna. Od kilku lat
prowadzi go w reprezentacji Cai
Zhenhua. Kong Linghui po raz
pierwszy pojawi³ siê na wiatowej
licie rankingowej w padzierniku
1992 roku na miejscu 119. Jego
wspinaczka w wiatowym rankingu
do pierwszej dwudziestki trwa³a dwa
lata. Po wygraniu w 1995 r. w Tjianjin mistrzostwa wiata by³ ju¿ drugi
na licie. Od tego czasu jest w cis³ej czo³ówce wiatowej. W kolejnych mistrzostwach wiata nie obroni³ ju¿ tytu³u z Tjianjin. W Manchesterze w 1997 r. przegra³ w pó³finale z Samsonovem, a trzy lata póniej w Eindhoven uleg³ w æwieræfinale 2:3 Waldnerowi. Pomimo ¿e
nie mo¿e wróciæ na tron jako mistrz
wiata jest aktualnym mistrzem
wiata w deblu wraz z Liu Guoliangiem. W Atlancie zdoby³ z nim równie¿ z³oto olimpijskie. W 1995 roku
wygrywa w Nimes Puchar wiata .
W Manchesterze wraz z Deng

Yaping wywalczy³ wicemistrzostwo
wiata w grze mieszanej. W 1994 r.
by³ m³odzie¿owym mistrzem wiata. Kong jest te¿ dwukrotnym mistrzem wiata w dru¿ynie - w 1995 i
97 r. Od 1994 roku startuje w wielu
otwartych miêdzynarodowych mistrzostwach krajowych, gdzie zdobywa³ m.in. tytu³y mistrza : USA (94
i 97), Korei (94), W³och (94), Jugos³awii (94), Chin (95 i 96), Anglii (95)
, Malezji (97), Japonii (98), Australii
(98), Francji (99), Austrii (99). W
1996 roku wygrywa fina³ ITTF Pro
Tour. W ostatnim finale Pro Tour w
Sydney przegra³ w finale z Liu Guozhengiem, aby po roku osi¹gn¹æ
w stolicy Australii swój najwiêkszy
sukces: z³oty medal olimpijski w
grze pojedynczej. W finale pokona³
o 10 lat starszego Jana Ove Waldnera, który toczy³ wspania³e pojedynki z Jiang Jialiangiem, idolem
Konga. By³o to wtedy, kiedy Kong
Linghui zaczyna³ stawiaæ pierwsze
pingpongowe kroki. Kong jest zawodnikiem cichym i spokojnym. Nie
czuje jednak respektu przed ¿adnym graczem. Kilka razy spotyka³
siê z Lucjanem B³aszczykiem, który bardzo nie lubi z nim graæ. W
1997 roku spotkali siê w II rundzie
China Open w Jinan City i w 1999 r.
na M.. w Eindhoven w 1/8 fina³u.
W obu przypadkach Kong wygra³
3:1. W Sydney by³o 3:2 dla Konga.
Kong zdoby³ w swej karierze niemal
wszystkie tytu³y mo¿liwe do zdobycia. Wszyscy zastanawiaj¹ siê, co
bêdzie motywowa³o go do dalszej
pracy. Z pewnoci¹ w Osace zechce odzyskaæ tytu³ mistrza wiata
w singlu oraz utracony w Kuala
Lumpur w tym roku tytu³ mistrza dru¿ynowego. Kong Linghui jest graczem upartym. Na pytanie dziennikarzy o to co by radzi³ m³odym zawodnikom odpowiedzia³ najwa¿niejsze jest, aby dobrze przygotowaæ
siê do ka¿dych zawodów, ale jeli siê
nie powiedzie, nie za³amywaæ siê, iæ
JK
dalej w³asn¹ drog¹

Kong Linghui jest wa¿n¹ postaci¹ dla
Chin i dla ca³ego tenisa sto³owego nie
tylko dlatego, ¿e jest mistrzem, ale równie¿ dlatego, ¿e reprezenuje pewn¹
zmianê, zarówno w aspekcie technicznym jak i kulturowym.
Zgodnie z tradycj¹ chiñski zawodnik widzia³ tenis sto³owy na jeden sposób:
zdobyæ punkt jak najszybciej jest to
mo¿liwe. Ta zasada zaleca³a, by nie
graæ d³u¿ej ni¿ trzy pi³ki, pi³eczkê przy
serwie podrzucaæ jak najwy¿ej, ¿eby
zwiêkszyæ rotacjê, u¿ywaæ d³ugich lub
krótkich czopów w celu oszukania przeciwnika i powstrzymania jego ataku.
Nigdy nie by³o dialogu miêdzy zawodnikiem chiñskim i jego przeciwnikiem.
Szwedzcy gracze próbowali przed³u¿aæ
grê. Podejmowali nawet pewne ryzyko
podczas odbioru, odgrywaj¹c czasem
wy¿sz¹ pi³kê, aby unikn¹æ b³êdu podczas odbierania trudnych serwów chiñskich zawodników i ataku z trzeciej pi³ki. Po odparciu tego ataku Szwedzi odkrywali, ¿e Chiñczycy nie wiedzieli, co
maj¹ dalej robiæ, jakby wpadali w panikê, otrzymuj¹c pi¹t¹ czy siódm¹ pi³kê.
Przewaga Chiñczyków zdecydowanie
mala³a poprzez u¿ywanie przez nich
piórkowego uchwytu, odsuniêcie siê od
sto³u by³o dla nich katastrof¹. Szwedzi
zaczêli od tego momentu rozwijaæ grê
"porozumiewawcz¹" (comprehensive),
co na pocz¹tku koñczy³o siê dla nich
druzgoc¹cymi pora¿kami, ale póniej
Chiñczycy odkryli, ¿e ich przeciwnicy s¹
coraz bli¿ej.
Zmiana u zawodników chiñskich polega³a na pewnej koncepcji. Sta³o siê konieczne, by "rozmawiaæ" z przeciwnikiem. Pierwszymi zawodnikami (chiñskimi) reprezentuj¹cymi tê zmianê, którzy
posiadali sk³onnoci do ataku i u¿ywali
europejskiego uchwytu byli Wang Tao i
Ma Wenge. Pomimo ¿e nie s¹ mistrzami, zdo³ali osi¹gn¹æ i utrzymaæ siê na
wysokich pozycjach w wiatowym rankingu przez d³ugi czas. Mimo to Chiny
potrzebowa³y czego wiêcej i wtedy pojawi³ siê Kong Linghui.
Podstaw¹ gry Kong Linghui'a jest praca nóg. Przy stole przyjmuje zawsze postawê z szeroko rozstawionymi nogami, co daje solidn¹ bazê, z której mo¿e
spokojnie przygotowywaæ siê do uderzenia pi³ki. Obserwuj¹c go mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w tym momencie siedzi. Wra¿enie to jednak znika z momentem, gdy Kong zaczyna uderzaæ pi³kê.
Praca r¹k osi¹ga du¿¹ prêdkoæ, a ruch
jest krótki i silny. Podczas topspinu forhendowego jego rêka nigdy nie jest
usztywniona, zawsze lekko zgiêta; przy
jednoczesnym zgiêciu nadgarska kieruje pi³kê w nieprzewidywalnym kierunku,
nadaje jej wiêksz¹ moc.
Si³a uderzenia osi¹gana jest dziêki
wczeniej przygotowanemu ustawieniu
nóg, a tak¿e dziêki nieuniknionemu obrotowi cia³a. Pocz¹tkowo ruch topspinowy mo¿e wydawaæ siê powolny, nie pozwala s¹dziæ, ¿e bêdzie to tak mocne
uderzenie. Wygl¹da to jak treningowa
wymiana, ale nagle pi³ka zaczyna uciekaæ bardzo szybko i jednoczenie nisko
nad siatk¹. Dziêki prostemu technicznie ruchowi Kong Linghui mo¿e wykonaæ najbardziej skuteczne uderzenia.
Pozycja przy topspinie bekhendowym
jest analogiczna. Prawa rêka jest równoleg³a do cia³a, jak gdyby Kong chcia³
siê broniæ przed uderzeniami przeciwnika. W ten sposób mo¿e odeprzeæ atak
bekhendem z du¿¹ szybkoci¹. Nie
musi wk³adac wiele wysi³ku w uderze-

nie, bowiem pi³ka osi¹ga swa niezwyk³e tempo dziêki ustawieniu cia³a. Kong
Linghui w pierwszym tempie stara siê
graæ bardziej rotacyjnie, nastêpnie, jeli uderzenie bekhendem nie by³o wystarczaj¹ce, powtarza je w podobny
sposób lub uderza z wiêksz¹ si³¹ - zarówno blisko sto³u, jak i wtedy, gdy siê
od niego oddali...
Zawodnicy chiñscy zawsze odznaczali
siê znakomit¹ prac¹ nóg, co z pewnoci¹ widaæ w grze Konga. Gdy serwuje
lub odbiera serwis jego nogi zawsze s¹
szeroko rozstawione ukonie do linii
sto³u, w taki sposób, ¿e lewa noga wysuniêta jest do przodu. W momencie
gdy jego przeciwnik serwuje, Kong ustawia siê przodem do sto³u równie¿ na
ugiêtych i szeroko rozstawionych nogach - prawa noga robi okrê¿ny ruch w
stronê sto³u tak, ¿e odleg³oæ miêdzy
nogami nie zmienia siê. Zatem jego cia³o
znajduje siê zawsze w podstawowej pozycji. W przypadku, gdy przeciwnik zaatakuje nieoczekiwanie Kong Linghui
jest w stanie odegraæ tê niebezpieczn¹
pi³kê, poniewa¿ jego nogi s¹ zawsze
ustawione poprawnie, co jest tak¿e sekretem jego zabójczych kontrataków.

Czasem zdarza sie, ¿e przeciwnik nie jest
w stanie spotrzec takiego bloku i po prostu pozostaje w bezruchu. I nie odnosi siê
to do s³abszych zawodników - równie¿
najlepsi zostaj¹ w ten sposób zaskakiwani...
Si³a uderzeñ Konga robi wra¿enie,ale
nie jest on drwalem, jak np Jean Michel Saive. Jego technika jest mocno
wyrafinowana, a harmonijne ruchy produkuj¹ prawdziw¹ si³ê (nie tak¹ jaka
powstaje z miêni drwala). Techniczne
uderzenia Konga s¹ mia¿d¿¹cymi ciosami. Szczególnie topspin forhendowy,
jeli prawid³owo wyprowadzony, jest
przera¿aj¹cy. Kong pomimo ¿e jest zawodnikiem ofensywnym jest graczem
wszechstronnym i dysponuje ka¿dym
zagraniem. Najrzadziej mo¿na u niego
dostrzec obronê lobowan¹. Serwis wydaje siê nie byæ tak dobry jak inne elementy.
Niektórzy s¹dz¹, ¿e Kong jest po³¹czeniem cech Waldnera i Perssona i uwa¿aj¹, ¿e jego styl jest szwedzki ale
wzbogacony o liczne cechy chiñskiej
szko³y tenisa sto³owego takie jak efektywna praca nóg, szybkoæ. Posiada
kreatywnoæ Waldnera z dodatkow¹ si³¹
Perssona. Kreatywnoæ nale¿y rozumieæ jako zdolnoæ do urozmaicania
ataków, szczególnie w krytycznych momentach. Na najbardziej efektowne i
nieoczekiwane ataki przeciwnika stara
siê odpowiadaæ aktywnie, by przej¹æ
inicjatywê. Kong oczywicie nie jest
pozbawiony wad, ale zrêczniej bêdzie
to nazwaæ niedopracowaniami, które
czasami wykorzystuj¹ jego przeciwnicy.
Pomimo wszystko jest indywidualnoci¹, która reprezentuje nowe pokolenie zawodników i now¹ formê tenisa sto³owego, bardziej wci¹gaj¹c¹ i widowiskow¹.

W Manchesterze w 1997 r. (foto obok) nie
obroni³ tytu³u mistrza wiata przegrywaj¹c
w pó³finale z Samsonovem. Nie uda³o mu siê
równie¿ odzyskaæ utraconego tytu³u dwa lata
póniej na M w Eindhoven, ale wywalczy³
na nich mistrzowski tytu³ w deblu wraz z Liu
Guoliangiem (foto poni¿ej), z którym na IO
w Atlancie zdobyli równie¿ z³oto.
Foto: T.S.

Liu Guoliang o Kong Linghui'u
Kong Linghui jest d¿entelmenem,
jast spokojnym i mi³ym facetem. Naprawdê nie znam nikogo, kto móg³by powiedzieæ o nim z³e s³owo. Ka¿dy, kto go spotka na pewno go polubi, nie znajdziesz lepszego przyjaciela od niego.
Bez w¹tpienia jest wietnym zawodnikiem, w moim przekonaniu najlepszym. Jego gra jest kompletna, nie
ma ¿adnych s³abych punktów. Wydaje siê jakby mia³ zawsze du¿o
czasu na grê. Posiada prawdziwy
talent. Jego si³a ujawnia siê podczas
wa¿nych meczy, jest mocny psychicznie, zawsze zachowuje zimn¹
krew, nie panikuje i wydaje siê byæ
zawsze przygotowany na "podbramkowe" sytuacje w prze³omowych momentach gry. Ka¿dy chcia³by mieæ takiego zawodnika w swojej dru¿ynie. Wspaniale zaprezentowa³ siê podczas dru¿ynowego turnieju na Mistrzostwach wiata w
Manchesterze.
Czasami zdarza siê, ¿e przeciwnik
zdobêdzie szybko prowadzenie, ale
Kong zawsze potrafi wyjæ z do³ka i
wygraæ. Nie raz widzia³em go, gdy
przegrywa³ w wa¿nych momentach
(8-12, czy 11-14) i przewa¿nie wychodzi³ z tego zwyciêsko. Mylê, ¿e
s¹ tego dwa powody. Po pierwsze
jest bardzo mocny psychicznie, a
poza tym jego technika jest doskona³a i nigdy nie ulega trudnym sytuacjom. Inni gracze wpadn¹ w przera¿enie, a ich technika za³amie siê,
natomiast Linghui'owi nigdy siê to
nie zdarzy. Ma zawsze g³owê na
karku i mylê, ¿e nawet lubi takie
momenty. Ponadto bez w¹tpienia
jest szczêciarzem! Szczególnie,
gdy gra ze mn¹!
Trener Yin Xiao o Kong Linghui'u
Mia³em okazjê byæ trenerem Kong
Linghui'a od chwili, gdy mia³ dziewiêæ i pó³ roku. Od tego czasu sta³
siê naprawdê znakomitym zawodnikiem.
Kong Linghui ma wszystko: prawid³owe ruchy, równowagê i jest zawodnikiem kompletnym . Nie posiada ¿adnych widocznych s³abych
punktów. Gra stylem europejskim i
odznacza siê znakomit¹ technik¹.
Dysponuje b.dobrym serwisem i dobrym odbiorem i jest szczególnie
silny w pierwszych trzech pi³kach
wymiany. Poza tym jest zawsze
gotowy do nauki, przestudiowa³ europejski styl gry bardzo dok³adnie,
dziêki temu znacznie udoskonali³
swój topspin bekhend. Linghui jest
wyj¹tkowy, potrafi byæ bardzo szybki
blisko sto³u, ale potrafi tak¿e graæ
niezwykle silnym topspiem z dala od
sto³u. Jest wzorowym graczem, marzeniem trenerów.
T³umaczenie z TTI - T.K.
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