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Chorwacja jest stosunkowo nowym krajem na
ci¹gle zmieniaj¹cej siê mapie Europy. Czêæ
by³ej Jugos³awii zaistnia³a po okresie konfliktów wewnêtrznych zaczyna pokazywaæ siê na
sportowej arenie. Jest to raczej niedu¿y kraj z
ludnoci¹ oko³o 4,5 mln. mieszkañców, wiêkszoæ których mieszka w stolicy kraju Zagrzebiu. Kraj o bogatych tradycjach w tenisie sto³owym, z zawodnikami na najwy¿szym poziomie.
W latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
bezspornym bohaterem by³ legendarny Dragutin Surbek, który zachwyci³ ludzi na ca³ym wiecie swoim widowiskowym stylem gry oraz
wspania³ymi wynikami na mistrzostwach wiata
i Europy. Dzi kraj ma nowego zawodnika klasy
wiatowej.Jest nim Zoran Primorac, wzór sportowca dla m³odych mieszkañców Chorwacji.Swoje najwiêksze sukcesy osi¹ga³ wraz z
Ilij¹ Lupulescu (obecnie Jugos³awia).By³ to jeden z najmocniejszych debli wiata.Jeden z niewielu ,który móg³ konkurowaæ z Azjatami.Jedenastoletnie pasmo sukcesów rozpoczête
z³otymi medalami ME juniorów przerwa³y dramatyczne wydarzenia lat 90-tych.

Ostatni raz reprezentowa³em Jugos³awiê na
ródziemnomorskich Igrzyskach w czerwcu
1991, gdzie zdobylimy kilka medali. Po powrocie do domu pogarszaj¹ca siê sytuacja polityczna szeroko przedstawiana w mediach wskazywa³a na to ¿e przysz³oæ naszego kraju jest niejasna.
Konflikt zosta³ zakoñczony a Jugos³awia
sta³a w centrum uwagi miêdzynarodowej. Sytuacja siê jednak pogarsza³a, w ci¹gu miesi¹ca
kraj, który zna³em i z dum¹ reprezentowa³em,

dziêki firmie Butterfly.Gra³em w turniejach
jako przedstawiciel firmy tak d³ugo a¿ Chorwacja umocni³a siê na arenie miêdzynarodowej
jako niepodleg³e pañstwo. Wojna wp³ynê³a na
losy wszystkich.W takich okolicznociach sport
zaj¹³ drugorzêdne miejsce. Skoñczy³y siê kariery dobrze zapowiadaj¹cych siê sportowców.
Honor i zaszczyty zwi¹zane z reprezentowaniem
kraju na arenie miêdzynarodowej zgas³y, a zawody w kraju nie by³y organizowane. Tenis sto³owy nie by³ wyj¹tkiem, sytuacja nie sprzyja³a
rozwojowi umiejêtnoci. W 1991r. w turnieju
Swaythling Cup (M) gra³em w dru¿ynie, która
ukoñczy³a turniej bêd¹c w czo³ówce, dwa lata
pó¿niej w Goeteborgu, wystêpuj¹c ju¿ w barwach Chorwacji, zajêlimi 35 miejsce. Musielimy zacz¹æ wszystko od nowa. Wczeniej
wszystko robi³a Jugos³awia ,ale teraz kraj który znalimy nie istnia³. Ludzie jednak wykazali
siê patriotyzmem i 4.5 mlnowy kraj zjednoczony pod nazw¹ Chorwacja zapragn¹³ wzmocnienia swojej pozycji na arenie sportowej.
Okres konfliktu by³ dla mnie bardzo trudny, du¿ym problemem by³o zachowanie poziomu sportowego, gdy æwiczy³em i trenowa³em
w pojedynkê.Sytuacja zmusi³a mnie do szukania innych rozwi¹zañ. Sta³o siê oczywistym ,¿e
jeli chcê graæ na wiatowym poziomie, to muszê trenowaæ w innym kraju. W takim okresie
potrzebna jest pomoc i zawodnicy, którzy byliby naprawdê dobrzy w tenisie sto³owym.
Oprócz Milana Stencela, który zaprosi³
mnie do W³och, gdzie by³ trenerem, zapraszano
mnie do wielu innych krajów. Trenowa³em w
Niemczech,Austrii i Szwecji, gdzie ludzie byli
bardzo gocinni. Jestem bardzo wdziêczny
wszystkim za pomoc i poparcie w tych ciê¿kich
dla mojego kraju czasach.
Po wydarzeniach zwi¹zanych z wojenn¹ zawieruch¹ Zoran Primorac gra dla swej nowej ojczyzny, pn¹c siê w górê w wiatowym rankingu.Wystêpuje obecnie na co dzieñ w belgijskim Charleroi,bierze te¿ udzia³ w wielu imprezach wia-
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Kiedy siê zaczê³a wojna tenis sto³owy
w by³ej Jugos³awii prze¿ywa³ okres znakomitych sukcesów. Na Mistrzostwach wiata w Chiba w 1991 roku zajêlimy drugie miejsce za
Szwecj¹, a w sk³ad dru¿yny wchodzili Ilija Lupulescu, Zoran Kalinic i ja. Napiêcie w wiecie polityki ros³o i po zakoñczeniu mistrzostw wszyscy wiedzieli, ¿e konflikt nie potrwa krótko.
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1984 - Linz -ME Jun.-debel
1985 - Haga-ME Jun.-debel
1988 - Olimpiada - Seul-debel
1990 - Geteborg ME - debel
1992 - Stuttgart ME poj.
1992 - Wiedeñ Top 12
1994 - Arezzo Top 12
1994 - Birmingham ME poj.
1995 - Tianjin M debel
1996 - Bratys³awa ME mixt
1996 - Bratys³awa ME poj.
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towego formatu.Najwiêkszy sukces w grze
pojedynczej osi¹gn¹³ w ME w Stuttgarcie, gdzie
po pokonaniu w æwieræfinale 3:2 Jana Ove-Waldnera przegra³ 2:3 po dramatycznej walce w pó³finale z póniejszym mistrzem Europy Jorgiem
Rosskopfem . Ostatnie wyniki w Brazylia Open ,
European Masters Cup i China Open wiadcz¹
o chêci powtórzenia wyników deblowych tym
razem w grze pojedynczej.

pogr¹¿y³ siê w nie³adzie. Mapa Europy kolejny
raz siê zmieni³a, republiki wchodz¹ce w sk³ad
Jugos³awii sta³y siê niepodleg³ymi krajami. Chorwacja nie by³a wyj¹tkiem i
te¿ oddzieli³a siê od Jugos³awii. Wiêcej nie mog³em
reprezentowaæ Jugos³awii. Miasto w którym siê
urodzi³em, Zadar znajduje siê w Chorwacji i jak
ka¿dy jestem dumny ze
swojego pochodzenia.
W padzierniku
1991 r. kolejnym wa¿nym
turniejem, w którym bra³em udzia³ by³ European
Masters Cup.Zaistnia³a
wtedy dziwna sytuacja,
gdy¿ Jugos³awia by³a
uznawana w sportowym
wiecie, a Chorwacja nie.
Ze wzglêdu na konflikt odmówi³em reprezentowania Jugos³awii, ale z uwagi na ró¿ne przepisy i regu³y nie mog³em reprezentowaæ Chorwacji. ProRadoæ Zorana Primoraca i Ilji Lupulescu po zdobyciu
blem zosta³ rozwi¹zany
mistrzostwa Europy w Geteborgu w 1990 r
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