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Mistrzostwa Europy Seniorów odbywa³y siê w

Zagrzebiu po raz drugi. Stolica Chorwacji w 1960
roku by³a jednym z wielu miast wielkiej Jugos³awii. Wtedy te¿ podczas II Mistrzostw Europy dominowali Wêgrzy pod wodz¹ Zoltana Berczika ,
Ferenca Sido, Evy Koczian oraz Rumunki M. Alexandru i A. Rozeanu. Inaczej gra³o siê wtedy w
tenisa sto³owego, innym sprzêtem i w innej scenerii mistrzostw.

Tegoroczne XXIII Mistrzostwa Europy by³y dla

gospodarzy wielk¹ prób¹ organizacyjn¹, nie tylko z uwagi na sprawny przebieg imprezy i odbywaj¹cy siê równoczenie Kongres ITTF, ale równie¿ z tytu³u rozgrywania mistrzostw w nowej formule, która mia³a sprostaæ medialnym wymaganiom stoj¹cym przed wspó³czesnym sportem. Niezale¿nie od wyników sportowych trzeba stwierdziæ, ¿e organizatorzy wyszli z tej próby zwyciêsko. Wysokiej klasy baza hotelowa, doskonale
zorganizowana i przygotowana hala rozgrywek,
nowoczenie urz¹dzona arena centralna tzw.
Central Court, bardzo dobra informacja oraz
doæ d³ugie bezporednie relacje TV Euro-Sport
z decyduj¹cych pojedynków sprawi³y, ¿e impreza sta³a siê du¿ym wydarzeniem medialnym.
Zmiana formu³y turnieju dru¿ynowego oraz
skrócenie setów spowodowa³y, ¿e g³ówni aktorzy tego wydarzenia byli mniej
zmêczeni po turnieju dru¿ynowym.

Mistrzostwa charakteryzowa³o to, ¿e
tylko w jednym z siedmiu turniejów
uda³o siê zawodnikom obroniæ zdobyty
dwa lata temu w Bremie tytu³ najlepszego na Starym Kontynencie. Sta³o
siê tak tylko w

turnieju dru¿ynowym mê¿czyzn, którego fina³ by³
powtórk¹ sprzed dwóch lat, chocia¿ sk³ady obu
zespo³ów trochê siê ró¿ni³y. Wszystkie cztery rozstawione dru¿yny znalaz³y siê w pó³finale. Niespodzianek wiêc nie by³o. W fina³owym pojedynku Szwedzi (bez J.Perssona) pod wodz¹ niestrudzonego Jana Ove  Waldnera pokonali po zaciêtym spotkaniu Niemców (bez J. Rosskopfa)
3:2. Dwa punkty dla Niemców zdoby³ póniejszy mistrz Europy, Timo Boll. W pó³finale dru¿yna niemiecka by³a o krok od pora¿ki z Francuza-
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mi, którzy prowadzili ju¿ 2:0. Kontaktowy punkt
dla Niemców wywalczy³ niespodziewanie Bastian
Steger z Christophem Legout, a pogromca Bolla
Damien Eloi w ostatniej grze uleg³ T. Wosikowi.
Nasza dru¿yna mêska jecha³a do Zagrzebia z zadaniem powrotu do grona 12 najlepszych dru¿yn
Europy. Niestety, przegralimy decyduj¹cy pojedynek z Belgi¹ i przez najbli¿sze dwa lata nie bêdziemy wystêpowaæ w Superlidze Europejskiej.
Jedyny punkt w meczu z Belgi¹ wywalczy³ Tomasz Krzeszewski, pokonuj¹c czwartego w wiatowym rankingu Jeana Michela Saive. Mecz by³
bardzo wyrównany i szczêcie sprzyja³o Belgom
 Lucjan B³aszczyk przegra³ oba swoje pojedynki 2:3 i pi¹te sety do 10 i 14, prowadz¹c z P. Saive 2:0 w setach. Polacy byli za³amani, a ich nastêpne mecze o dalsze miejsca nie mia³y ju¿ wiêkszego znaczenia. Szkoda tylko, ¿e nie dano w
nich szansy zdobycia dowiadczenia m³odym zawodnikom (Górak, Kosowski), którzy przylecieli
do Zagrzebia ju¿ po turnieju dru¿ynowym. Nasze
panie wykona³y plan minimum i utrzyma³y siê w
pierwszej kategorii. Mecz decyduj¹cy o utrzymaniu wygra³y z Bu³garkami 3:1. Dwa punkty zdoby³a Kinga Stefañska i jeden Magdalena Cichocka. Wczeniej dobry mecz nasze reprezentantki
rozegra³y z Rosj¹. Przegra³y co prawda 1:3, ale
po bardzo wyrównanych pojedynkach. Na
uwagê zas³uguje zwyciêstwo Cichockiej
nad Ganin¹. Niestety, od awansu do kategorii wy¿szej dzieli nas przepaæ. Tego,
¿e Rumunki zdobêd¹ tytu³ mistrzowski
mo¿na by³o siê spodziewaæ to jednak
udzia³ w finale Niemek, bez
¿adnej zawodniczki

azjatyckiego pochodzenia w sk³adzie, trzeba
uznaæ za niespodziankê. Niemki w turnieju indywidualnym nie odegra³y ¿adnej roli. Nie obroni³y
tytu³u Wêgierki, na czele z dowiadczonymi Toth
i Batorfi (dwie medalistki w singlu), przegrywaj¹c
w finale z Rumunkami pod wodz¹ Mihaeli Steff.
Niespodziank¹ in minus dla gospodarzy by³
awans do pólfina³u...Szwedek, prowadzonych
obecnie przez by³ego wietnego zawodnika, Erika Lindha, które w 1/4 fina³u pokona³y Chorwatki. Decyduj¹ca o pora¿ce Chorwatek by³a prze-

grana Tamary Boro z dowiadczon¹ As¹ Svensson przy stanie 2:1 dla gospodyñ. Boro nie wytrzyma³a psychicznie ca³ych mistrzostw. Uczestnicz¹ca w wielkiej kampanii reklamowej (telewizyjnej i prasowej) piwa Karlovaèko Boro przegra³a ze Svensson pi¹tego seta do 9 grzebi¹c
szansê na oczekiwany przez kibiców medal. Zrewan¿owa³a siê Szwedce w 1/8 fina³u singla.

Niespodziank¹ turnieju indywidualnego by³, po

raz pierwszy od wielu lat, brak medali dla Szwedów. ¯aden z Mistrzów Europy z Bremy nie obroni³ te¿ tytu³u. Dla naszej reprezentacji turniej ten
by³ okazj¹ do rehabilitacji za niepowodzenia w
dru¿ynówce. To, ¿e nie zdobywalimy medali w
ostatnich czterech latach w turniejach indywidualnych ME t³umaczony by³ przemêczeniem i rozlunieniem po dobrych wynikach w turnieju dru¿ynowym. Jednak¿e s³aba ostatnio dyspozycja
Lucjana B³aszczyka oraz nierówne wystêpy debla B³aszczyk/Krzeszewski nie napawa³y optymizmem. Rzeczywistoæ przeros³a chyba nasze
nadzieje. Oczekiwalimy przynajmniej w³aciwej
postawy, a otrzymalimy dwa medale, które uczyni³y te mistrzostwa jednymi z bardziej udanych w
ostatnich latach. Lucjan B³aszczyk, wspomagany przez reprezentantkê Luxemburga chiñskiego pochodzenia Ni Xialian, zdobywa z³oty medal
w grze mieszanej. Aby dobrze pouk³adaæ grê z
zawodniczk¹ graj¹c¹ rakietk¹ z d³ugimi i krótkimi
czopami, B³aszczyk odby³ kilka wspólnych treningów w Grenzau. Jednak¿e bior¹c pod uwagê
s³absz¹ ostatnio formê Lucka wynik tej wspó³pracy by³ wielk¹ niewiadom¹. Mistrzowie Europy najciê¿sz¹ przeprawê mieli w trzeciej rundzie z czesk¹
par¹ Krcil/ Harabaszova, z
któr¹ wymêczyli zwyciêstwo 3:2. W pozosta³ych pojedynkach nie
stracili seta,
pokonuj¹c w finale obroñców
tytu³u. Pomimo
zwyciêstwa 4:0
w pó³finale z
Austriakami
Schlager/Liu
Jia, pojedynek
ten by³ najbardziej wyrównany i zaciêty, obfituj¹cy w wiele
interesuj¹cych
wymian. Komentatorzy mistrzostw podkrelali, ¿e Lucjan B³aszczyk po 20 latach powtórzy³
wynik Andrzeja Grubby z ME w
Budapeszcie, kiedy to Grubba
zwyciê¿y³ w turnieju mixta z Bettin¹ Vriesekoop z
Holandii. Holenderka podobnie jak Ni Xialian teraz, w tamtych mistrzostwach zdoby³a mistrzowski tytu³. Niezadowoleni byli nasi zawodnicy po
losowaniu turnieju deblowego mê¿czyzn. Po raz
czwarty w ostatnim czasie B³aszczyk i Krzeszewski zostali umieszczeni w æwiartce z Jugos³owianami Karakaeviæ/Grujiæ. Trzy kolejne pora¿ki z
t¹ par¹ (German Open, Holandia Open, Katar
Open) nie by³y podstaw¹ do optymizmu. Ale zanim nasi zawodnicy zmierzyli siê z Jugos³owia-
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nami mieli po drodze innych rywali. W drugiej rundzie mêczyli siê z Grekami Vlotinos/ Papageogiou. Prowadz¹c 2:0 wymêczyli zwyciêstwo dopiero w pi¹tym secie. W nastêpnej rundzie pokonali po piêciosetowym pojedynku Niemców Hielscher/ Wosik. W wieczornym pojedynku z Grujicem i Karakaseviciem nasza para rozegra³a doskona³¹ partiê.
Mo¿e dlatego, ¿e po
tylu pora¿kach nie
byli faworytami
tego pojedynku.
Przy stanie 3:0
dla Polaków zrobi³o siê
3:2, ale
Lucek z
Tomkiem
byli tego
dnia bardzo skoncentrowani
i dok³adni w
grze, przy
tym bardzo
agresywni w
wymianach i
nie oddawali
inicjatywy. Jak sami ocenili, by³ to ich najlepszy
pojedynek mistrzostw. Pojedynek nie tylko na
wagê medalu, ale równie¿ prze³amuj¹cy pewne
kompleksy i uprzedzenia. Na drugi dzieñ rano nie
by³o (czêsto zgubnego) rozlunienia. Zagrali bardzo twardy i konsekwentny mecz z pogromcami
dobrej pary Jindrak/ Schlager  Francuzami Chila/ Eloi. 4 : 1 dla Polaków nie by³o jednak ³atwym
zwyciêstwem. Szczególnie dramatyczny by³ ostatni set wygrany do 13. Po tym sukcesie nasi zawodnicy podgl¹dali drug¹ parê pó³fina³ow¹. Oczywicie woleli graæ z Holendrami, z którymi ju¿ niejednokrotnie wygrywali. Niestety m³odzi Niemcy
wygrali decyduj¹cego seta do 12, choæ Holendrzy mieli dwa setbole i naszej parze przysz³o
zmierzyæ siê z m³od¹ par¹ Boll/ Fejer-Konnerth,
która na swoim koncie ma m.in. ostatnie zwyciêstwa z doskona³ymi deblami chiñskimi: Wang Liqin/ Yan Sen oraz Liu Guoliang/ Kong Linghui.
Fina³owy pojedynek przegrany 4:0 przez nasz¹
parê by³ mimo wszystko wyrównany. Wydaje siê,
¿e o przebiegu ca³ego pojedynku zadecydowa³a
przegrana w pierwszym secie przy dwóch naszych setbolach. Po skoñczonym pojedynku w
naszym obozie by³o trochê smutno, i trochê weso³o. Nasza para osi¹gnê³a du¿y sukces, ale po
dobrej postawie w æwieræfinale i pó³finale apetyty wzros³y. Po pó³finale Polacy rozdali du¿o autografów, odebrali masê gratulacji i byli chyba postrzegani jako faworyci fina³u, równie¿ z tytu³u
wiêkszego dowiadczenia.

Sukces naszego debla by³ oczekiwany od kilku

lat. Po sensacyjnym zwyciêstwie w Swedish Open
w listopadzie 1998 r Tomasz i Lucjan stali siê znacz¹cym deblem wród profesjonalistów. Pomimo
wielu zwyciêskich pojedynków w turniejach Pro
Tour, w imprezach mistrzowskich przewa¿nie zawodzili. Po ubieg³orocznych Mistrzostwach wiata
w Osace przeb¹kiwano nawet o koñcu wspólnych

Timo Bolla by³o przez wielu fachowców przewidywane, z uwagi na jego ostatnie sukcesy i znaczny postêp w rankingu wiatowym. Najtrudniejsz¹
przeprawê mia³ w pó³fina³owym pojedynku z Au-

wystêpów. Dlatego te¿ sukces w Zagrzebiu ma
równie¿ inny smak.

Dwa medale w grach podwójnych przys³oni³y

wczeniejszy s³abszy wystêp w grze pojedynczej.
Obaj nasi medalici odpadli z niewygodnymi
przeciwnikami. B³aszczyk z defensywnie graj¹cym Bia³orusinem Schetininem, z którym przewa¿nie przegrywa, a Krzeszewski z leworêcznym
Norwegiem Erlandsenem, z którym przegra³ g³adko w turnieju dru¿ynowym. Z naszych reprezentantów najdalej zaszed³ Marcin Kusiñski, który w
1/16 fina³u pokona³ 4:2 pogromcê Holendra Heistera  Prokoptsova z Ukrainy. W 1/8 uleg³ jednak g³adko póniejszemu mistrzowi Timo Bollowi. Bardzo dobry wystêp zanotowa³ ma³o ostatnio trenuj¹cy (matura) Daniel Górak. Dotar³ a¿
do 1/16 fina³u, pokonuj¹c du¿o wy¿ej notowanych
od siebie zawodników: Jindraka z Austrii i Francuza Chila. W grze o 1/8 fina³u przegra³ po bardzo zaciêtym pojedynku ze Szwedem Hakanssonem 2:4, maj¹c w pierwszym secie, przegranym do 15, trzy setbole. Szwed bardzo cieszy³
siê po tym pojedynku. Daniel zaszed³ najdalej w
turnieju singlowym sporód rówieników. Wydaje siê, ¿e tym wystêpem potwierdzi³ swoje du¿e
mo¿liwoci. Pomimo kilku propozycji z klubów
Bundesligi, zdecydowa³ siê pozostaæ w przysz³ym
sezonie w kraju. Miejmy nadziejê, ¿e by³ to krok
s³uszny a nasi krajowi szkoleniowcy zadbaj¹ o
zapewnienie w³aciwej polityki treningowej i startowej. Pozostali nasi reprezentanci nie odnieli
znacz¹cych sukcesów. Wród naszych pañ jedynie Kinga Stefañska znalaz³a siê w drugiej rundzie turnieju g³ównego, gdzie przegra³a po wyrównanym pojedynku 2:4 z wy¿ej notowan¹ Wêgierk¹ Fazekas.

Poza wystêpami naszych reprezentantów dzia³o siê w Zagrzebiu wiele ciekawego. Zwyciêstwo

striakiem Schlagerem, który przy stanie 3:2 prowadzi³ w 6 secie 8:6 i 10:8. Wydaje siê, ¿e Schlager niepotrzebnie wzi¹³ czas przy stanie 8:6. Równie dramatyczne by³y pojedynki ¿ywio³owo dopingowanego przez publicznoæ Chorwata Primoraca. Gospodarze oczekiwali od swojego zawodnika sukcesu, którego nie zapewni³a im Tamara Boro. Primorac pokona³ pierwsz¹ znacz¹c¹ przeszkodê Samsonova i nieoczekiwanie, ku rozpaczy widowni, uleg³ w pó³finale 3:4 doskonale przygotowanemu do imprezy Grekowi Kalinikosowi
Kreandze. Chorwaci cieszyli siê z dwóch br¹zowych medali swoich renomowanych zawodników,
ale wydaje siê, ¿e liczyli na wiêcej. Tamara Boro
stanê³a jednak na najwy¿szym podium debla kobiet wraz ze swoj¹ partnerk¹ z imprez ProTour 
drug¹ Europejk¹ w rankingu ITTF Rumunk¹ Mihael¹ Steff. Wielkimi przegranymi tych mistrzostw
byli Vladimir Samsonov i Jean Michel Saive (3 i 4
zawodnik w rankingu ITTF), którzy wyjechali z Zagrzebia bez medalu. W dramatycznym æwieræfina³owym pojedynku debla ulegli 3:4 Holendrom
Keen/ Heister, prowadz¹c 3:1 i maj¹c w ostanim
secie 2 meczbole. Bardzo dobry wystêp zanotowa³a Wêgierka Krisztina Toth, która w pó³finale
pokona³a Tamarê Boro, prezentuj¹c bardzo wysoki poziom. Do gwiazd tegorocznych mistrzostw
nale¿¹ z pewnoci¹: Timo Boll, który wyjecha³ z
Zagrzebia z dwoma z³otymi medalami i jednym
srebrnym oraz ambitna Ni Xialian  dwa z³ote
medale i drugi tytu³ mistrzyni Europy w grze pojedynczej w karierze. Sporód 46 ekip mêskich i
38 kobiecych z medalami wyjechali reprezentanci 15 pañstw. My z dwoma medalami znalelimy
siê w medalowej czo³ówce. Ostatnie lata by³y nacechowane kr¹¿kami zdobytymi przez naszych
reprezentantów w dru¿ynie, w Zagrzebiu doczekalimy siê medali w grach podwójnych. Kolej na
medale w grze pojedynczej.
J.K.
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