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Trener Andrzej Domicz, mistrz Polski z 1968 r.
obj¹³ w padzierniku b.r. stanowisko koordynatora pionu kobiet i po rezygnacji Andrzeja
Kawy najprawdopodobniej bêdzie te¿ trenerem kadry seniorek.
Du¿o kontrowersji wzbudzi³ przedstawiony
przez nas w 11 numerze naszego magazynu
tekst zatytu³owany Niemoc. Celem tego
artyku³u nie by³a totalna krytyka, jak to ocenili niektórzy z zainteresowanych, a jedynie
przedstawienie problemów, z jakimi boryka
siê polski tenis sto³owy kobiet. Krytycznie
ocenilimy w nim fakt nagminnych zmian
personalnych w pionie kobiet wynikaj¹cych
z decyzji PZTS i przypisywanie braku oczekiwanych wyników osi¹ganych przez nasze
panie tylko trenerom pracuj¹cym w centrali. Czêæ rodowiska naszego rodzimego
tenisa sto³owego zajmuje jednak stanowisko,
¿e nagminna personifikacja problemu tak naprawdê wynika z braku wizji i koncepcji rozwojowej, z której powinny wynikaæ dalsze
decyzje. Bez zdziwienia przyjêto wiêc fakt
kolejnych zmian personalnych. Maj¹ to byæ
znów zmiany na lepsze. W padzierniku br,
jako panaceum na brak postêpu, stratedzy PZTS utworzyli nowe stanowisko: kierownik wyszkolenia - trener koordynator w
pionie kobiet. Funkcjê t¹ powierzono by³e-

mu wielokrotnemu reprezentantowi kraju,
mistrzowi Polski z 1968 r. Andrzejowi Domiczowi, który kilka lat temu pracowa³ ju¿ z
kadr¹ kobiet. By³ te¿ trenerem pierwszoligowych klubów. Nowy szef od kobiet kilka lat
przebywa³ w Luksemburgu, gdzie prowadzi³
grupê kadetów doprowadzaj¹c dru¿ynê tego
kraju w ME Kadetów z 30 miejsca na 17.
Nowy koordynator dokona³ w padzierniku i
listopadzie przegl¹du aktualnego stanu w pionie kobiet i dokona³ swojej oceny. Przedstawi³ równie¿ swoj¹ koncepcjê zmian (czy now¹
trzeba by siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz).
Ocena ostatnich startów i poziomu naszej
kadry kobiet wg A. Domicza -  Seniorki
startowa³y w MM Niemiec i Austrii gdzie na
uwagê zas³uguje zwyciêstwo debla Stefañska
- Pietkiewicz nad Chorwatkami Boros i Aganowic i rozegra³y turniej I Ligi Europejskiej,
w którym zajê³y III miejsce przegrywaj¹c 3:4
z Holandi¹, 0:4 z Bia³orusi¹ i wygrywaj¹c
ze zdekompletowan¹ dru¿yn¹ Czech. Po
zwyciêstwie nad zespo³em Anglii dru¿yna
utrzyma³a siê w I lidze (red). W tym ostatnim turnieju dobrze gra³a Narkiewicz i udanie zadebiutowa³a Stefañska. Aktualnie w
grupie reprezentacyjnej wystêpowa³a jedna
zawodniczka dowiadczona i zawodniczki
m³odszego polkolenia, z których najkorzystniej prezentuje siê Kinga Stefañska. Pozosta³e
m³ode zawodniczki odbiegaj¹ wyranie poziomem od naszych najlepszych zawodniczek
(które z naszych zawodniczek s¹ najlepsze niewiadomo? -red.). Niepokoj¹ce s¹ k³opoty
techniczne 8-ej w europejskim rankingu juniorek Iwony Kuszaj. W koñcu stycznia wyst¹pi ona w europejskim TOP -12 juniorek.
Niepokoi tak¿e du¿a iloæ kontuzji zarówno
w grupie kadry, jak i orodka w Krakowie.
Szeæ kadetek wyst¹pi³o w miêdzynarodowym
turnieju w Bratys³awie, gdzie 2 deble znalaz³y siê w æwieræfinale, ale Janta - Lipiñska
nie potwierdzi³a w pe³ni swojego bardzo wysokiego 5-go miejsca na licie europejskiej
kadetek. Stwierdzam, ¿e posiadamy utalentowane zawodniczki. S¹ one w wiêkszoci
Andrzej Kawa (w
rodku) by³ w ostatnich latach najd³u¿ej
pracuj¹cym trenerem
kadry seniorek chocia¿ dwa lata temu
pozbawiono go wp³ywu na juniorki i kadetki na rzecz trenera ze S³owacji Bardonia (z lewej), który po
roku pracy bez wyników zrezygnowa³.
Z prawej Marta Lityñska, bardzo lubiana przez m³odzie¿, ³ataj¹ca dziurê szkoleniow¹ w PZTS z
doskoku. Foto: T.S.
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umotywowane do realizowania programu
szkoleniowego umo¿liwiaj¹cego osi¹gniêcie
poziomu szerokiej czo³ówki europejskiej, co
dawa³oby szanse na zdobywanie medali w kategoriach m³odzie¿owych.
Ocena kadry szkoleniowej -  Mniej obiecuj¹ca jest sytuacja wród szkoleniowców.
Widoczny jest brak porozumienia, brak
wspó³pracy z istotnymi trenerami klubowymi i du¿a niezgodnoæ miêdzy poszczególnymi szkoleniowcami PZTS. Wszystkie te sprawy znajduj¹ swoje odbicie wród zawodniczek i w rodowisku trenerskim, budz¹ wiele
w¹tpliwoci, powoduj¹ brak zaufania i na
pewno nie wp³ywaj¹ na poprawê atmosfery.
Sk³ad kadry zawodniczej Orodka Szkolenia
Centralnego w Krakowie uniemo¿liwia ³¹czenie funkcji trenera g³ównego orodka z funkcj¹ trenera kadry narodowej juniorek i kadetek. Problematyczne jest te¿ ³¹czenie przez
Wandê Lityñsk¹ - Sydorenko deklarowanych
obowi¹zków reprezentantki Polski z funkcj¹
asystenta trenera g³ównego orodka w Krakowie. Niezrozumia³a i niewidoczna jest te¿
dla mnie rola Rady Trenerów.
Stan kadry szkoleniowej - Aktualnie w pionie kobiet zatrudnieni s¹: Zdzis³aw Derdoñ pe³ny etat - trener g³ówny Orodka Szkolenia
Centralnego w Krakowie oraz trener kadry
juniorek i kadetek, Marta Lityñska - wspó³pracuj¹ca z kadr¹ kadetek na umowy zlecenia na poszczególne akcje szkoleniowe i
startowe, Wanda Lityñska - Sydorenko - asystent trenera g³ównego orodka w Krakowie,
Andrzej Kawa - trener kadry seniorek i grupy
Ateny 2004 na pe³nym etacie (z³o¿y³ rezygnacjê z pracy w dniu 29.10.1999 r.), trenerzy
Orodka Szkolenia Centralnego w Jastrzêbiu. Andrzej Domicz -kierownik wyszkolenia i trener koordynator na pe³nym etacie (red.)
Ocena procesów szkolenia -  Kadry wszystkich kategorii pracuj¹ systemem konsultacji.
W okresie przygotowawczym grupa kadry seniorek i Ateny 2004 odby³a dwa zgrupowania
przy niepe³nej frekwencji. Z omioosobowej grupy w Zakopanem by³y 3, a
w Gdañsku 5 zawodniczek. Grupa
2 juniorek i 3 zawodniczek z orodka w tym samym terminie pod opiek¹ Z. Derdonia odby³a dwa zgrupowania w Drzonkowie i Gdañsku.
M. Lityñska przeprowadzi³a
zgrupowanie z kadr¹ kadetek w
Ustce i Drzonkowie. W pierwszej czêci sez. 1999/2000
odby³y siê dwa zgrupowania seniorek z frekwencj¹
5 i 8 zawodniczek oraz
dwa kadetek. Funkcjonuje stacjonarny orodek szkolenia dziewcz¹t w Krakowie i koedukacyjny w Jastrzêbiu, który ze wzglêdu na s³aboæ kadry zawodniczej absolutnie nie spe³nia funkcji orodka centralnego. W orodku w
Krakowie jest aktualnie zbyt ma³o zawodniczek
m³odszych kategorii bêd¹cych w bezporednim
zainteresowaniu Wydzia³u Szkolenia PZTS.

Szef Rady Trenerów Zdzis³aw Derdoñ 1,5 roku temu
zaakceptowa³ forsowany przez strategów z PZTS
pomys³ rozdzielenia juniorek od seniorek i przyj¹³
posadê trenera kadry juniorek i kadetek. Dzi z
pewnoci¹ nie czuje siê zbyt pewnie na stanowisku, gdy¿ nast¹pi³a zmiana koncepcji. Wtajemniczonym wiadomo te¿, ¿e mo¿liwoæ wspó³pracy Z.
Derdonia i A.Domicza jest w¹tpliwa. Foto: T.S.

Kinga Stefañska - powróci³a udanie do reprezentacji po kilku latach przerwy spowodowanej niesnaskami pomiêdzy trenerami. Ciekawe na jak d³ugo ?
Monika Pietkiewicz z
ma³ej Stawigudy, wygra³a turniej pocieszenia na ME juniorek.
Wraz z King¹ Stefañsk¹
zakwalifikowa³a siê
podczas turnieju

Pro Tour w Niemczech
do 1/8 fina³u debla, pokonuj¹c olimpijki z
Chorwacji Boros/Aganovic. Z³oliwi twierdzili, ¿e aby stwierdziæ
czy sukces ten nie by³
przypadkiem musia³yby razem zagraæ w takiej imprezie przynajmniej osiem razy. Chyba nie zagraj¹ - nast¹pi³a zmiana koncepcji.

DODATEK TOP SPIN

Z powy¿szej oceny nowy trener koordynator
wysnu³ wnioski, które z pewnoci¹ bêd¹ podstaw¹ programu poprawy sytuacji w pionie
kobiet. Nazwa PROGRAM - 7 x NALE¯Y wydaje nam siê trafna:
1 - Nale¿y zreorganizowaæ kadrê szkoleniow¹ w celu podniesienia poziomu pracy trenerskiej i ujednolicenia kierunków szkolenia.
2 - Nale¿y pozyskaæ do Centralnego Orodka w Krakowie grupê zawodniczek wyselekcjonowanych bezporednio przez szkoleniowców PZTS.
3 - Nale¿y ca³kowicie zreorganizowaæ pracê
orodka w Jastrzêbiu.
4 - Nale¿y wprowadziæ do kadry seniorek
drug¹ zawodniczkê dowiadczon¹ przy równoczesnym koncentrowaniu siê na szkoleniu
grupy zawodniczek m³odszych.
5 - Nale¿y dokonaæ zmiany jakociowej
szkolenia poprzez robocze kontakty z innymi grupami.

6 - Nale¿y zintensyfikowaæ pracê szkoleniow¹ z zawodniczkami kategorii kadetek i m³odziczek.
7 - Nale¿y podzieliæ Radê Trenerów oddzielnie dla kobiet i mê¿czyzn.
Sêk w tym, ¿e wszystkie te ogólne
za³o¿enia albo by³y ju¿ realizowane ( ale krótko) albo próby ich wprowadzenia nie by³y
zbyt mile widziane, b¹d to przez centralê, b¹d gremia zainteresowane stabilnoci¹. W swoim Alfabecie Tenisa Sto³owego znany dziennikarz Bogdan Latuszkiewicz pisa³ niegdy o Andrzeju Domiczu:
 Po kilku latach pobytu w Niemczech, gdzie
gra³ i pracowa³, wróci³ do kraju. Powierzono
mu pieczê nad kadr¹ kobiet - kiedy by³ ju¿
trenerem reprezentacji mêskiej. Chocia¿ pracowali solidnie, panie równie¿, sukcesów zagranicznych nie odnieli. Mamy nadziejê,
¿e tym razem Andrzej Domicz zrobi znanemu kpiarzowi red. Latuszkiewiczowi du¿ego psikusa. (cdn)
rak

Nowe pi³eczki mo¿esz ju¿
przetestowaæ.
Informacje: firma MODEST

TAJEMNICE SUKCESÓW
Chiñczycy zdominowali tegoroczne Mistrzostwa wiata. I chocia¿ chiñski system szkolenia wci¹¿ pozostaje sekretem to jednak czasami udaje siê uzyskaæ trochê informacji. Jeli
jeste dobry masz wygodne ¿ycie i bardzo dobr¹ pensjê mówi Ni Zia Lian by³a reprezentantka Chin. Dlatego dzieci w Chinach garn¹ siê do tenisa sto³owego. Nie ka¿de z nich
mo¿e graæ w klubie. Z regu³y rozpoczynaj¹ grê
w wieku 6-8 lat w specjalnie otwartych domach,
gdzie mog¹ przyjæ i graæ ca³y dzieñ. W wieku
8 lat rodzice najlepszych z nich mog¹ podpisaæ zgodê i ich pociechy bêd¹ wtedy prowadzone przez profesjonalnych trenerów 4 razy
w tygodniu po 2 godziny. Dziecko, które nie
ma motywacji lub jest s³absze i mniej zdolne
odpada. W wieku 8 - 12 lat wybrane dzieci id¹
do szkó³, najczêciej w tej samej miejscowoci, specjalizuj¹cych siê w tej dyscyplinie sportu. Rano, po treningu maj¹ zajêcia w szkole.
Po po³udniu znów trenuj¹. Wieczorem maj¹
czas na odrabianie lekcji. Gdy masz 12-14 lat
przechodzisz do dru¿yny (orodka) kantonu
(okrêgu) lub wycofujesz siê. Gdy zostajesz zakwalifikowany do takiej dru¿yny (orodka) nie
musisz martwiæ siê o swoj¹ przysz³oæ. Jedyna
rzecz jak¹ siê od ciebie oczekuje to 5-godzinny
codzienny trening. Najlepsi z tych dru¿yn
(orodków) trafiaj¹ do kadry narodowej i mog¹
uczestniczyæ w zajêciach w centralnym orodku szkoleniowym w Pekinie. Wynika z tego, ¿e
zawodnicy 16-17 letni maj¹ minimum 10 letni
sta¿ treningowy i mog¹ rywalizowaæ na najwy¿szym poziomie. W kobiecym pó³finale ostatnich Mistrzostw wiata w Eindhoven 3 Chinki
mia³y 17,17 i 20 lat. Zwyciêzcy gier mieszanych to tak¿e nastolatkowie; Yingying Zhang
ma 16 lat, a Ma Lin 19 .
Shi Zhihao jest obecnie jednym z trenerów
Centralnego Orodka Szkolenia w Pekinie.W
przesz³oci jako zawodnik by³ reprezentantem
Chin, m.in. gra³ na M w 1979 r. w Phenianie,
kiedy to Chiñczycy ulegli w finale Wêgrom.
Zazna³ te¿ smaku zwyciêstwa, gdy dwa lata
póniej w Nowym Sadzie pod wodz¹ Li Furonga chiñski team zrewan¿owa³ siê Madziarom równie¿ w finale. She Zhihao gra³ w sk³a-

dzie obok takich s³aw jak Guo Yuehua, Xie
Saike, Wang Huiyuan i Cai Zhenhua (obecny
trener I zespo³u). Mia³ te¿ w swej karierze epizod europejski m.in. w latach 1987-89 gra³ w
TTC Zugbrucke Grenzau.
Chiñskie zawodniczki odnosi³y i odnosz¹
wielkie sukcesy g³ównie za spraw¹ kator¿niczej pracy. Utalentowane zawodniczki s¹ na
ca³ym wiecie, ale najwiêksze szanse na sukces i nagrody maj¹ te, które najciê¿ej pracuj¹.
Spêdzi³em w Europie 9 lat i mogê powiedzieæ,
¿e chiñskie zawodniczki pracuj¹ du¿o ciê¿ej ni¿
ich europejskie rywalki. Decyduj¹cym czynnikiem jest równie¿ fachowoæ trenerów. W Chinach zawodnicy otrzymuj¹ najlepszych trenerów ju¿ od najm³odszych lat, co nie jest spotykane w innych czêciach wiata, a w Europie
jest zupe³nie odwrotnie. Najbardziej wykszta³ceni trenerzy nie chc¹ pracowaæ z dzieæmi.W³aciwa opieka trenerska od najm³odszych lat jest
niezwykle istotna dla nabycia doskona³ej techniki. W sportowej edukacji m³oda zawodniczka potrzebuje dobrych podstaw.
Kobiety musz¹ uczyæ siê od mê¿czyzn. Jest du¿o
prawdy w powiedzeniu dzisiejsza technika
mê¿czyzn jutro bêdzie technik¹ kobiet. Program szkolenia w Narodowym Centrum w Pekinie przewiduje treningi przez 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie, które podzielone s¹
na dwie sesje treningowe - rann¹ i popo³udniow¹. Sesja poranna obejmuje trening taktyczno
- techniczny, a trening na wiele pi³ek zawsze
jest lokowany w sesji popo³udniowej. Trening
doskonalenia serwisu i trening ogólnorozwojowy lokowany jest przewa¿nie po po³udniu.
Plan treningu ulega modyfikacjom w okresie
przygotowañ do zawodów i odpoczynku po
zawodach oraz po odleg³ych podró¿ach. Podsumowuj¹c: system centralnego szkolenia mo¿e
byæ podobny w innych krajach jak ten w Chinach. Tak samo utalentowane dziewczyny s¹
na ca³ym wiecie. Jeli bêd¹ mia³y szczêcie
do dobrych trenerów w m³odym wieku, bêd¹
wystarczaj¹co zdeterminowane by podo³aæ
ciê¿kiej pracy przez d³ugi okres czasu to nie
ma ¿adnych szczególnych przeszkód, aby wspina³y siê w wiatowym rankingu.

22-letnia Chorwatka
Tamara Boros - 10 na licie wiatowej, wicemistrzyni Europy jest nadziej¹ europejskiego tenisa sto³owego w konfrontacji z Azjatkami.
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