Sporód 300 konkurencji olimpijskich rozegrywanych w Sydney nasi sportowcy wystartuj¹ w
111. Z wywa¿onych przez krajowych ekspertów prognoz wynika, ¿e mamy szansê na 16-20
medali. Zdobycie medalu przez naszych tenisistów sto³owych by³oby chyba wykonaniem zadania ponad plan, ale ka¿de igrzyska rodz¹ mistrzów. Lucjan B³aszczyk i Tomasz Krzeszewski
nie jad¹ na Igrzyska na kredyt. Nie s¹ faworytami, ale jeli zdrowie dopisze ....
CZAS OLIMPIJSKI
Mijaj¹cy wiek mia³ wiele imion. W historii
naszej planety ostatnie 100 lat to mgnienie oka
ale te¿ jednoczenie przekroczenie swoistej bariery dwiêku jeli chodzi o postêp cywilizacyjny.
Wraz z rozwojem nowoczesnego spo³eczeñstwa
rozwija³ siê sport, postrzegany jako wietna rozrywka i forma rekreacji.
W koñcu wieku sta³ siê
dochodow¹ ga³êzi¹ gospodarki i poligonem dowiadczalnym dla wielu
dziedzin nauki. Pocz¹tki
historii sportu siêgaj¹
...pocz¹tków historii ludzkoci, jednak jego dynamiczny rozwój nast¹pi³ w
ostatnim stuleciu. Dziêki
wskrzeszeniu idei olimpijskiej w II po³owie XIX
wieku przez grupê entuzjastów skupionych wokó³ barona Pierre de Coubertinea w 1896 roku
odby³y siê w Atenach I Igrzyska Olimpijskie ery
nowo¿ytnej. Idea Olimpiad w nadzwyczajny sposób zdynamizowa³a rozwój sportu na ca³ym wiecie. Sta³a siê nonikiem wartoci szybko przyswajanych przez spo³eczeñstwa ró¿nych kultur i religii. Sport na progu trzeciego tysi¹clecia sta³ siê
wszechobecny. Olimpiady sta³y siê aren¹ zmagañ zawodników prawie ze wszystkich krajów naszego globu. W medalowych rankingach bryluj¹
najbogatsze pañstwa, jednak¿e medale zdobywaj¹ te¿ zawodnicy mniej zamo¿nych pañstw, nieznanych szerszemu ogó³owi narodów. Nieuchronnie rozszerza to wiadomoæ spo³eczeñstw naszego globu, w której sport ma coraz mocniejsza
pozycjê. Wród wielu dyscyplin olimpijskich znalaz³ swoje miejsce tak¿e tenis sto³owy. W Sydney
w tenisie sto³owym wystapi¹ reprezentanci 48
pañstw. Oznacza to ¿e po czwartej Olimpiadzie z
udzia³em tenisa sto³owego, olimpijski klub bêdzie
liczy³ 68 pañstw.

pijskiej promocji dyscypliny mia³ fakt przyznania
w 1981 roku organizacji Igrzysk Seulowi. Koreañczycy z pozycji gospodarza mocno poparli wysi³ki Prezydenta ITTF. Tak wiêc XXIV Igrzyska
Olimpiskie ery nowo¿ytnej by³y pierwszymi z
udzia³em tenisistów sto³owych. Sto³y w Seulu zdominowali gospodarze - 4 medale i Chiñczycy - 5
medali. Tak wiêc z puli 12 medali 3 tylko dla Eu-

cesów, jest te¿ szczególnym przyk³adem na to,
jak trudno raz na cztery lata w najwa¿niejszych
zawodach przez wiele dni utrzymaæ maksymaln¹
dyspozycjê psychiki do walki. Andrzej Grubba tu¿
przed Seulem wygra³ Puchar wiata, przed Barcelon¹ b³ysn¹³ m.in na ME w Stuttgarcie, gdzie w
1/4 fina³u pokona³ aktualnego mistrza wiata
Jörgena Perssona. Wydawa³o siê byæ wszystko
pod kontrol¹.... szczêcie by³o jednak przy rywalach. Grubbie i Kucharskiemu zabrak³o szczêcia
tak¿e w turnieju deblowym, gdzie o wejcie do
ósemki przegrali w niewiarygodnych okolicznociach 1:2 (15,-21,-17) z Gatienem i Eloi (Francja). Po wygraniu pierwszego seta Polacy prowadzili w drugim 20:10 (!!!) i niestety to by³o za
ma³o, by szczêcie by³o przy naszych...
Na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie prawie
komplet medali z pingpongowego sto³u znów dla
Azji. Wszystkie z³ote medale (4) dla Chin. Kompletu srebra nie by³o tylko dlatego, ¿e by³a reprezentantka Ludowych Chin Chen Jing (z³oto w
Seulu) w USA ju¿ w barwach Tajwanu wyrwa³a
medal tego koloru by³ej kole¿ance z reprezentacji Qiao Hong. Znów dwa razy z³oto dla Deng
Yaping. Wydarzeniem by³a podwójna koronacja
dwudziestoletniego Liu Guolianga - nowej gwiazdy wiatowego pingponga. W sumie wszyscy
reprezentanci Pañstwa rodka mieli przyjemnoæ
stania na podium olimpiskim. Ponadto dwa medale (br¹zowe)
zdobyli Koreañczycy. Jedyny
medal dla Europy - br¹zowy wywalczy³ w
singlu Niemiec
Jörg Rosskopf.
Jednak¿e zanim rozdano
medale, przy
sto³ach w Georgia World Congress Center mia³y
miejsce fascynujace wydarzenia. Niespodziewanie Czech Peter Korbel w fazie rozgrywek grupowych pokona³ w efektowny sposób Gatiena, wicemistrza IO92. Ten pojedynek zadecydowa³, ¿e
Francuz nie awansowa³ do szesnastki, natomiast
natchniony Korbel awansowa³ potem a¿ do pó³fina³u po zwyciestwach nad Brazylijczykiem Hoyam¹ i Belgiem J-M. Saivem. Wspomniany Hugo
Hoyama zastopowa³ z kolei na etepie eliminacji
grupowych s³ynnego Jörgena Perssona. Przykr¹
niespodziankê kibicom w kraju sprawi³ Andrzej
Grubba, który nie zdo³a³ awansowaæ do 1/8 fina³u. Sprawc¹ tej sensacji by³ defensywnie graj¹cy
Japoñczyk Koji Matsushita. Nasz zawodnik, powszechnie uznawany za specjalistê od gry na
obroñców, by³ zadziwiaj¹co nieskuteczny w tym
pojedynku. W 1/8 fina³u po¿egna³ siê z turniejem
mistrz wiata (Tianjin95) Kong Linghui. Przegra³
1:3 z Kim Taek Soo. Smak zemsty to nadzwyczajne doznanie... Koreañczyk rok wczeniej w
æwieræfianale mistrzostwa wiata (Tianjin95) pokona³ niespodziewanie faworyta gospodarzy
Wang Tao, w pó³finale czeka³ na niego Kong Linghui. Chiñczyk jednak zamiast graæ zakwestionowa³ klej na ok³adzinach Kima jako zbyt toksyczny, w skandalicznych okolicznociach gospodarze sprokurowali dyskwalifikacjê Koreañczyka.
W Atlancie los sprawi³ , ¿e mogli siê sprawdziæ...Kim Taek Soo by³ usatysfakcjonowany. Byæ
mo¿e w grze Kongiem wyczerpa³ jednak limit
szczêcia, bo w pojedynku o strefê medalow¹ po
doskona³ej piêciosetowej walce przegra³ minimalnie 2:3 (ostatni set do 24) z Rosskopfem. W najmniej oczekiwany sposób odpad³ z turnieju mistrz
olimpijski z Barcelony - Jan-Ove Waldner, w 1/8
fina³u przegra³ 1:3 z chiñskim Kanadyjczykiem
Johnny Huangem. Szwed by³ momentami bezradny wobec mocno granej rotacji forhendem i

OLIMPIJSKIE GRANIE

STÓ£ OLIMPIJSKI
Gdy w Grecji w 1896 roku rywalizowali w olimpijskich zmaganiach przedstawiciele 9 dyscyplin
sportowych - tenis sto³owy dopiero raczkowa³.
Niezale¿nie od sporów historyków na temat pocz¹tków pingponga dopiero ostanie sto lat uczyni³o nasz sport nowoczesnym w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Dojrzewalimy sportowo w cieniu
dwudziestu trzech Olimpiad ery nowo¿ytnej. Debiut przypad³ na na dwudziest¹ czwart¹ w roku
1988, w Seulu. Awans tenisa sto³owego do rodziny sportów olimpijskich by³ poprzedzony wieloletnimi zabiegami ówczesnego Prezydenta ITTF
Walijczyka Roya Evansa. Du¿e znaczenie w olim-
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od Seulu do Sydney

ropy (2 Jugos³awia i 1 Szwecja). Warto odnotowaæ doæ nieoczekiwan¹ kolejnoæ na miejscach
1-4 w turnieju singla mê¿czyzn. Wygra³ Koreañczyk Yoo Nam Kyu (nr 11 w rankingu wiatowym
przed Igrzyskami), przed rodakiem Kim Ki Taekem (nr 18), trzeci by³ najs³abszy Szwed, Erik
Lindh (nr 10), który pokona³ w æwieræfinale zadziwiaj¹co ³atwo ówczesnego mistrza wiata Chiñczyka Jang Jalianga (nr 1). Na miejscu czwartym
34-letni Wêgier, Tibor Klampar, którego zwyciêstwo po dramatycznej piêciosetowej walce nad
Chen Longcanem (nr 3) by³o jakociowo najwiêksz¹ niespodziank¹ turnieju tenisa sto³owego seulskich Igrzysk. Polacy w olimpijskim debiucie wyró¿nili siê m.in szóst¹ lokat¹ w deblu dziêki Grubbie i Kucharskiemu.
W roku 1992 olimpijczyków goci³a Barcelona.
Chiñczycy znowu dominowali, jednak¿e z³oto w
singlu mê¿czyzn dla genialnego Szweda, Jana
Ove Waldnera. Srebro dla leworêcznego Francuza Gatiena, który m.in w æwieræfinale pokona³
mistrza olimpijskiego z Seulu Yoo Nam Kyu
(22:24,25:23,21:19,17:21,21:19). By³ to jeden z
tych ekscytujacych pojedynków, po którym trafia
siê do historii sportu, a dla fachowców to wydarzenie z kolei bêdzie ju¿ na wieki znakomit¹ ilustracj¹ do zajêæ szkoleniowych na wszystkich poziomach nauczania. Trzeci medal dla Europy dziêki deblowi Fetzner/Rosskopf. Niemcy byli bliscy
olimpijskiego z³ota, ulegaj¹c w finale po niezwykle zaciêtej grze 2:3 Chiñczykom, Wang Tao/Lu
Lin. Zgodnie z oczekiwaniem dwa z³ote medale
zdoby³a Deng Yaping.
W Barcelonie podobnie jak w Seulu swoisty dramat prze¿ywa³ Andrzej Grubba. Mimo dobrego
przygotowania nie sprosta³ presji wyniku. Ten
znakomity sportowiec, maj¹cy za sob¹ wiele suk-

szybkiego atakujacego uderzenia z bekhendu
(ok³adzina z krótkimi czopami). Znamiennym jest
fakt, ¿e Waldi w podobnym stylu przegra³ rok
wczeniej na mistrzostwach wiata z Liu Guoliangiem, który zreszt¹ w Atlancie w æwieræfinale pokona³ Huanga 3:1. Tak wiêæ prognozy by³y raczej
z³e na wstêpie dla Waldnera. W Atlancie mocno
zapuka³ do wiatowej czo³ówki dwudziestoletni
Bia³orusin, Vladimir Samsonow . W æwieræfinale
by³ bliski zwyciêstwa nad Wang Tao, wygra³ dwa
sety do 16, ale trzy nastepne wygra³ chiñski Czarodziej. Po dwóch setach tego pojedynku na sali
zgas³o na 20 minut wiat³o. Vladimirowi wyschn¹³
klej pod ok³adzinami i tym t³umaczy³ swoj¹ pora¿kê z Chiñczykiem, który dotar³ potem do fina³u,
gdzie ponoæ przegra³ w u³o¿onym meczu z Liu
Guoliangiem. Ca³e szczêcie, ¿e w nastêpnych
latach mistrz olimpijski udowodni³, ¿e sam ma papiery na wielkie granie. Liu jest aktualnie mistrzem
wiata (Eidhoven99) i faworytem numer jeden do
z³ota w Sydney.
Turniej kobiet to koncert Azjatek. Jedyn¹ Europejk¹ w æwieræfinale by³a Nicole Struse (Niemcy). Deng Yaping z trudem obroni³a mistrzostwo
z Barcelony, w finale po ciê¿kiej piêciosetowej walce pokona³a mistrzyniê z Seulu, Cheng Jing (Tajwan). Deng jest jak dotychczas jedyn¹, która w
naszej dyscyplinie zdoby³a 4 z³ote medale olimpijskie. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e nie zobaczymy jej w
Sydney...
GOR¥CZKA OLIMPIJSKA
Tak by³o dotychczas. Wkrótce w krainie kangurów w blasku olimpijskiego wiêta najlepsi pingpongici wiata bêd¹ realizowaæ swoje marzenia o sukcesie. Wielu ogarnie s³ynna australijska
gor¹czka z³ota, wszak to szansa raz na cztery lata.
XXVII Olimpiada odbêdzie siê w Sydney w dniach
15.09 - 01.10.2000. Olimpijski turniej tenisa sto³owego zacznie siê nastêpnego dnia po otwarciu,
natomiast ostatni fina³ (singiel mê¿czyzn) przewidziano na 25 wrzenia. Konkurencje olimpijskie
w tenisie sto³owym to gra pojedyncza i podwójna
w kategorii kobiet (64 singlistki, 34 deble) i mê¿czyzn (64 singlistów i 36 debli). W turnieju singlowym pierwsza 16 bêdzie rozstawiona w turnieju
g³ównym - uczestnicy igrzysk najwy¿ej sklasyfikowani na listach ITTF, natomiast pozostali - 48
zawodników/czek, zagraj¹ w kwalifikacjach. Najlepszych szesnastu kwalifkantów uzupe³ni tabelê turnieju g³ównego na m. 17-32. Podobnie jak
w 1992 r. Barcelonie w ka¿dej konkurencji s¹ do
zdobycia 4 medale, tzn przegrani w pó³fina³ach
bez gry o trzecie miejsce otrzymaj¹ br¹zowe kr¹¿ki. Listê faworytów jak zazwyczaj otwieraj¹ najwy¿ej sklasyfikowani. W turnieju singla mê¿czyzn nie zobaczymy Chiñczyka Wang Liqina,
nr 1 listy ITTF na koniec lipca. Rok temu by³
poza olimpijskim limitem listy ITTF dla danego
kraju (maksimum 2 z listy). Z Chin z limitu zakwalifikowali siê Liu Guoliang - mistrz olimpijski z
W Seulu, w 1/8 fina³u na drodze polskiego zawodnika znowu Szwed. W porywajacym pojedynku gdzie  wszystko siê mog³o zdarzyæ Kucharski
uleg³ 2:3 (21,-20!!!,17,-17,-14) ówczesnemu wicemistrzowi wiata Waldnerowi.

Statystyka medalistów 1988-1996 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deng Yaping
(CHN)
Qiao Hong
(CHN)
Yoo Nam Kyu
(KOR)
Chen Jing
(CHN/TPE)*
Wang Tao
(CHN)
Hyun Jung Hwa
(KOR)
Liu Guoliang
(CHN)*
Lu Lin
(CHN)
Jan-Ove Waldner
(SWE)*
Chen Longcan
(CHN)
Wei Quingguang
(CHN)
Kong Linghui
(CHN)*
Yong Young
(KOR)

14. Kim Ki Taek
(KOR)*
15. Jean-Philippe
Gatien (FRA)*
16. Li Huifen
(CHN)
17. Zoran Primorac
(YUG)*
18. Ilje Lupulescu
(YUG)*
19. Jiao Zhimin
(CHN)
20. Jörg Rosskopf
(GER)*
21. Steffen Fetzner
(GER)
22. Gao Ju
(CHN)
23. Chen Zhe
(CHN)
24. Liu Wei
(CHN)
25. Qiao Yunping
(CHN)
26. Kim Taek Soo
(KOR)
27. Li Bun Hui
(PRK)
28. Lee Chul Seung
(KOR)*
29. Erik Lindh
(SWE)
30. Ma Wenge
(CHN)
31. Yu Sun Bok
(PRK)
32. Hong Cha Ok
(KOR)
33. Kang Hee Chan
(KOR)
34. Park Hae Jung
(KOR)
35. Ryu Ji Hae
(KOR)*
36. Ahn Jae Hyung
(KOR)
37. Jasna Fazliæ
(YUG)*
38. Gordana Perkucin
(YUG)

Seul88

MS-1
MD-3
WS-1
WD-2

Barcelona92
WS-1
WD-1
WD-1
WS-2

Atlanta96
WS-1
WD-1
WD-1
WS-3

MD-3

MD-3
WS-2

4 (2.1.1)
4 (1,0,3)

MD-1
WD-1

Razem
4 (4,0,0)

MS-2
MD-2

WS-3
WD-3

MD-1

3 (1,2,0)
3 (1,2,0)
3 (1,0,2)

MS-1
MD-1
MD-2

MS-1

2 (2,0,0)
2 (1,1,0)
1 (1,0,0)

MD-1

1 (1,0,0)

MD-1

1 (1.0.0)
MD-1

1 (1,0,0)

WS-1

1 (1,0,0)

MS-2

1 (0,1,0)
MS-2

1 (0,1,0)

WS-2

1 (0,1,0)

MD-2

1 (0,1,0)

MD-2

1 (0,1,0)

WD-2
WS-3

2(0,1,1)
MD-2

MS-3

2 (0,1,1)

MD-2

1 (0,1,0)

WD-2

1 (0,1,0)

WD-2

1 (0,1,0)

MS-3
MD-3
WS-3
WD-3
MD-3

WD-2

1 (O,1,0)

WD-2

1 (0,1,0)

2 (0,0,2)
2 (0,0,2)
MD-3

MS-3

- W Seulu i Atlancie rozgrywano mecze o miejsca 3-4 i przyznawano tylko
jeden medal br¹zowy w danej konkurencji.
- W Barcelonie wszyscy zawodnicy ,
którzy przegrali mecze pó³fina³owe
otrzymywali br¹zowe medale.
* medalici, którzy wyst¹pi¹ tak¿e na
IO w Sydney.

2 (0,0,2)
1 (0,0,1)

MS-3

1 (0,0,1)

WD-3

1 (0,0,1)

WD-3

1 (0,0,1)
1 (0,0,1)

Atlanty i Kong Linghui (mistrz
wiata, Tijanin95), Wang Liqin
musia³ wiêc przebijaæ siê przez
eliminacje, w których najlepszy
niespodziewanie okaza³ siê Liu
Guozheng, a przepadli m.in Ma
Lin, Yan Sen. Brak pierwszego z listy wiatowej trochê
mo¿e dziwiæ kibiców, ale nadal
trzech Chiñczyków to powa¿ni
kandydaci do medali. Natomiast dwudziestoletni Liu Guozheng, m.in. m³odzie¿owy
mistrz wiata z 1997 roku mo¿e
siê okazaæ czarnym koniem
w wycigu do olimpijskiego z³ota. Oprócz Chiñczyków do
medali aspiruj¹ na pewno
Samsonov, Waldner - mistrz
olimpijski z Barcelony, Chiang
Peng-Lung (Tajwan) - który rok
temu by³ 20-ty na licie wiatowej a dzi jest ju¿ 5-ty. Warto pamiêtaæ o takich wojownikach jak Primorac, Kim Taek
Soo, obecni te¿ bêd¹ mistrzowie wiata Persson (Chiba91),
Gatien (Göteborg93). Trudno
przewidzieæ jak w konfrontacji
z Azjatami bêdzie radzi³ sobie
n.p. 19 letni Timo Boll, jednak¿e pozostali ³¹cznie z Waldnerem woleliby nie trafiaæ na m³odego Niemca w losowaniu. Kibice w Polsce oczekuj¹, ¿e talent B³aszczyka zaowocuje wymiernymi sukcesami, wszystko co najlepsze przed nim i
niech to siê zacznie w Sydney.
Wygra w ka¿dym razie ten, który przez ca³y turniej utrzyma siê
w dobrej dyspozycji psychicznej, a wraz ze wzrostem stawki maksymalnej koncentracji
nie przyhamuje adrenalina. Fizycznie i technicznie wszyscy
bêd¹ wietnie przygotowani,
zadecyduje mobilnoæ psychofizyczna. Po zawodach zale¿nie od wyników bêdzie siê w
ró¿nego rodzaju analizach

MD-3
1 (0,0,1)
WD-3
1 (0,0,1)
WD-3
MD-3

1 (0,0,1)

WD-3

1 (0,0,1)

WD-3

1 (0,0,1)
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eksponowaæ np: warunki aklimatyzacji, losowanie, szczêcie, itp. Jedno jest pewne, turniej zapowiada siê pasjonuj¹co, szczególnie dla fanów
tenisa sto³owego. Ciekawie bêdzie te¿ w rywalizacji pañ, ale.... g³ównie dla koneserów i kibiców
w Azji.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e medale bêd¹ wewnêtrzn¹ spraw¹ skonookich pingpongistek.
Awans do æwieræfina³u zawodniczki spoza Azji
bêdzie wydarzeniem. Europa liczy mimo wszystko na sukcesy z udzia³em ...skonookich TianZörner, Gotsch Qianhong, Jie Schöpp (Niemcy),
Ni Xia Lian (Luksemburg). Jeli ma dojæ do supersensacji w turnieju kobiet to nale¿y liczyæ na
Tamarê Boros (Chorwacja) i Michaele Steff (Rumunia). Wielu fachowców zadaje sobie pytanie
na co staæ jeszcze w Sydney Chen Jing (Tajwan),
mistrzyniê olimpijsk¹ z Seulu (1988). Jest ju¿ legend¹ naszego sportu, a ka¿dy nastêpny medal czyni³ bêdzie tê legendê jeszcze wspanialsz¹.
Turniej deblowy panów i pañ to na pewno
wiêcej szans medalowych dla Europy. Choæ bêdzie trudno o z³oto tym bardziej, ¿e w obydwu konkurencjach na m.1-2 rozstawiono pary chiñskie.
W rywalizacji kobiet oprócz debli Chinek , Japonek i Koreanek powinny siê liczyæ pary: Batorfi/
Toth (Wêgry), Badescu/Steff (Rumunia), Ni Xia
Lian/Regenwetter(Luxmeburg). W turnieju mêskim pretensje do medali ma ponad 20 debli.
Naj³atwiej by³oby typowaæ do z³ota mistrzów olimpijskich z Atlanty - Liu Guoliang i Kong Linghui,
wygrali te¿ w minionym czteroleciu m.in turniej
debla na M w Manchesterze (1997) i w Eindhoven (1999). Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e rywale w walce przy stole nie bêd¹ siê przejmowaæ
ich dokonaniami... a bêd¹ chcieli za wszelk¹ cenê
wygraæ. Przecie¿ w wielu wiatowych imprezach
sukcesy odnosili tak¿e Wang Liqin/Yan Sen (Chiny), Waldner/Persson, Gatien/Chila, Schlager/Jindrak (Austria), Keen/ Heister (Holandia), czy te¿
Polacy Lucjan B³aszczyk/Tomasz Krzeszewski.
Nasz debel wygra³ m.in w 1997 Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Francji i Szwecji, w ciagu ostatnich
czterech lat Polacy maj¹ na koncie zwyciêstwa
nad wszystkimi wielkimi. Aby wymieniæ wszystkich utytu³owanych kandydatów do medali w Sydney ...ksi¹¿kê by pisaæ trzeba. Banalnie mo¿na
stwierdziæ: ...bêdzie mia³ kto zwyciê¿aæ, sami
godni siê bêd¹ potykaæ
Przy pingpongowych sto³ach w Australii
spotka siê wielu znajomych z poprzednich igrzysk.
W barwach Chorwacji wyst¹pi jeden z najlepszych Europejczyków Zoran Primorac, który w

1988 jako m³ody ch³opak zdoby³ dla Jugos³awii
olimpijskie srebro wspólnie z Ilje Lupulescu . Z
reprezentacj¹ USA przybêdzie Jasna Reed czyli
Fazliæ, br¹zowa medalistka IO88 w deblu ( z Gordan¹ Perkucin). Medal ów zdoby³a dla Jugos³awii, potem by³o jak w dobrym filmie - mi³oæ, gdy
zwi¹za³a siê ze znakomitym jugos³owiañskim deblist¹, Lupulescu, nastêpnie wojna, emigracja ...

TS 6

i znów mi³oæ. W USA polubi³a pingpongowego
reprezentanta USA Barneya Reeda, wróc³a do
sportu i znów jest na Olimpiadzie. Cheng Jing
zdoby³a w Seulu z³oty medal w barwach Chin,
po omiu latach i wielu perypetich ¿yciowych na
Igrzyskach w Atlancie wywalczy³a srebro dla Tajwanu. W Sydney bêdzie rozstawiona z nr 3. Jak
na przedstawicielkê chiñskiej szko³y zadziwiaj¹co d³ugo trzyma siê na topie. Tajemnica tkwi
chyba w tym, ¿e szybko opuci³a ojczyznê i pokierowa³a sama swoj¹ karier¹ sportow¹. Ukrainka Elena Kovtun, znana z wystêpów w polskiej
lidze, w Seulu reprezentowa³a Zwi¹zek Radziecki, w Barcelonie Wspólnotê Pañstw Niepodleg³ych, dopiero w Atlancie ubra³a siê w barwy
Ukrainy, zobaczymy j¹ znowu w Sydney. Po raz
czwarty na Olimpiadzie wyst¹pi¹ tak¿e Primorac, Waldner, J-M Saive, Gatien, Ding Yi (Austria),
Rosskopf, Persson, Lupulescu oraz Csilla Batorfi.

W Seulu Piotr
Molenda zakoñczy³ udzia³
w fazie wstêpnej, zajmuj¹c w
5 grupie eliminacyjnej 6 miejsce. Po Igrzyskach nie osi¹gn¹³ ju¿ znacz¹cych sukcesów.
Foto:Modest

POLACY NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
Polscy tenisici sto³owi zadebiutowali w Igrzyskach razem z dyscyplin¹ na Olimpiadzie w Seulu. Udzia³ wziêli te¿ w Barcelonie w 1992 roku i w
Atlancie w 1996. Bêdziemy reprezentowani tak¿e w Sydney. Oto jak wygl¹da³ dotychczas nasz
udzia³: W Seulu reprezentowali Polskê w singlu i

deblu Andrzej Grubba i Leszek Kucharski - którzy start zapewnili sobie dziêki wysokiemu rankingowi ITTF oraz w singlu Piotr Molenda. Ten
ostani zosta³ zakwalifikowany na IO w ostaniej
chwili z listy rezerwowej. Andrzej Grubba w fazie
eliminacyjnej wygra³ swoja grupê ( nr 4) pokonuj¹c po 3:0 Primoraca (Jugos³awia), Rosskopfa
(RFN) , Miyazakiego (Japonia), Musaê (Nigeria),
Ghorpedea (Indie), Lopeza (Wenezuela) oraz 3:1
Heberla (Australia). Nasz zawodnik awansowa³
z pierwszej pozycji do 1/
8 fina³u. W grze o
æwieræfina³ trafi³ na
Szweda Jörgena Perssona. Niestety mimo
ambitnej postawy pora¿ka 1:3 (-18,-10,19,19). Kibice w kraju liczyli
byæ mo¿e na medal,
tymbardziej ¿e Grubba
miesi¹c wczeniej zdoby³ w znakomiyum stylu Puchar wiata w
Niespodziewany br¹z w
chiñskim Wuhan. Polak
Seulu jugos³awiañskiew opinii fachowców
go debla Fazliæ (z praoraz ... rywali by³ jedwej) i Perkucin.
nym z g³ównych faworytów. Ciê¿ka jest rola
faworyta... Leszek Kucharski w turnieju singlowym
zaj¹³ w swojej grupie eliminacyjnej 2 miejsce odnosz¹c 6 zwyciêstw (3:1 Pansky (Czechy);3:0
Prean (Anglia); 3:1 Wong (Honkong); 3:2 Ng (Kanada); 3:0 Alvarez (Dominikana); 3:1 Su, (Tunezja) oraz 1 pora¿kê 0:3 z Yoo Nam Kyu, póniejszym z³otym medalist¹ Igrzysk. W 1/8 fina³u na
drodze polskiego zawodnika znowu Szwed. W

porywajacym pojedynku, gdzie  wszystko siê
mog³o zdarzyæ Kucharski uleg³ 2:3 (21,-20!!!,17,17,-14) ówczesnemu wicemistrzowi wiata, Waldnerowi. Trzeci Polak w rywalizacji singlistów Piotr
Molenda zakoñczy³ udzia³ w fazie wstêpnej, zajmuj¹c w 5 grupie eliminacyjnej 6 miejsce. W
omiosobowej grupie wygra³ 2 gry (3:1 z ChilijczyW Barcelonie Grubbie i
kiem Gambro, 3:1 z EgipKucharskiemu zabrak³o
cjaninem Elsaketem) i 5
szczêcia tak¿e w turprzegra³ (0:3 Kim Ki Taek
nieju deblowym, gdzie
- póniejszy wicemistrz
o wejcie do ósemki
Olimpiady; 1:3 z Perssoprzegrali w niewiarynem, 0:3 z Japoñczykiem
godnych okolicznoSaito, 1:3 z Hindusem
ciach 1:2 (15,-21,-17)
Meht¹, 0:3 z Bu³garem
z Gatienem i Eloi (Fran£ukowem). W Seulu z³a
cja). Po wygraniu
passa nie opuszcza³a napierwszego seta Polaszej ekipy. Debel Grubba/
cy prowadzili w drugim
Kucharski w æwieræfinale
20:10 (!!!)
przegrali 1:2 (-7,12,-19) z
póniejszymi mistrzami
Igrzysk, Chinczykami Chen Longcan/Wei Quingguang. W grach o m. 5-8 pokonali Perssona i Lindha,
oraz ulegli w meczu o 5 miejsce Chiñczykom Jiang
Jialiang/Xu Zengcai 0:2 (-7,-12).
W Barcelonie
Piotr Skierski
nie zdo³a³ wyjæ
z eliminacji grupowych, gdzie
decyduj¹c¹
partiê przegra³
z
Czechem
Korbelem - z
którym wygra³
w eliminacjach
kontynentalnych. Po pora¿ce z Ma Wenge
(Chiny) zaj¹³
ostatecznie
trzecie miejsce
w grupie.
Foto: Modest

W Barcelonie mielimy dwóch singlistów - Andrzeja Grubbê i Piotra Skierskiego
oraz debel Grubba/Kucharski. Grubba na Igrzyska zakwalifikowa³ siê z listy ITTF, Skierski i para
deblowa wywalczyli awans z eliminacji kontynentalnych. Grubba w decyduj¹cej grze o æwieræfina³
uleg³ Chiñczykowi Wang Tao 0:3 (13,18,7), tak¿e
w 1/8 fina³u zakoñczy³ przygodê olimpijsk¹ nasz
debel po pora¿ce z par¹ Gatien/Eloi. Piotr Skierski nie zdo³a³ wyjæ z eliminacji grupowych, gdzie

decyduj¹c¹ partiê przegra³ z Czechem Korbelem - z którym wygra³ w
eliminacjach kontynentalnych. Po pora¿ce z Ma Wenge (Chiny) zaj¹³
ostatecznie trzecie miejsce w grupie.
W Atlancie Polskê w singlu reprezentowa³ tylko niezawodny
Grubba, kwalifikuj¹c siê bezporednio z listy ITTF. Pora¿ka z Matsushit¹ (Japonia) w rozgrywkach eliminacyjnych zamknê³a mu drogê
do 16 najlepszych. Drugim polskim akcentem w Atlancie by³ start
debla Grubba/ B³aszczyk. Polacy, ówczeni wicemistrzowie Europy,
nie sprostali w eliminacjach koreañskiemu deblowi - Kim Taek Soo/
Kong Hee Chan.

Przek³adka
reflexowa

Poprzez zastosowanie w desce z
r¹czk¹ typu fitter
przek³adki reflexowej tylko z jednej
strony zró¿nicowano parametry
szybkoci i kontroli
obu stron deski.

DESKI REFLEX COMBI

W Sydney w singlu i deblu reprezentowaæ nas bêd¹ Lucjan B³aszczyk (awans z listy ITTF) i Tomasz Krzeszewski, który awansowa³
dopiero z turnieju wiatowego w Sevilli. Dziêki temu mamy w igrzyskach tak¿e debla. Kibice zapewne pamiêtaj¹, ¿e po perypetich zdrowotnych Krzeszy w 1999 roku, nasz debel nieudanie startowa³ w
kwalifikacjach w grudniu 1999 (Rotterdam).
Dzi to ju¿ historia, teraz sympatycy sportu w kraju trzymaj¹ kciuki
za dobry start Polaków.

ALLROUND
OFFENSIV
I DEFENSIV

T.Szyd³owski

OLIMPIJSKI RANKING WSZECHCZASÓW
Seul88

1. CHN
MS
MD
WS
WD
2. KOR
MS
MD
WS
WD
3. SWE
MS
4. GER
MS
MD
5. YUG
MD
WD
6. PRK
WS
WD
7. FRA
MS
8. TPE
WS

Razem

Razem pkt. za m .1-8*

Z

S

B

Z

S

B

Z

S

B

m edali

88

92

96

Sum a

2

2

1

3

2

1
1

1

19

26

38

42

106

1

1
1
1

3
1
1

1
1
1
1

1
1

4
1
1
1
1

11

23

15

11

49

2

7

7

1

15

5

7

12

1
1
2
1

Barcelona92 Atlanta96

1

5
1
2
1
1

1
1
1
1

2
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

2

1

2

7

2
1
1

2

1
1

7

1
1
1

5

1
4
6
3

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

4

HUN
HKG
NED
POL
AUT
CAN
BEL
BLR

8

defensiv

1

9. CZE
10. JPN
11. RUS

(U RS)

1

NOWOCI 2000

2
1

2

2
1

1

8

1

6

5

5

3
3
1

7
6
6

2

1
1
1
1

4
4
3
1
1
1
1
1

* Tabela przedstawia dorobek medalowy i punktowy - za miejsca 1-8 w danej konkurencji.
Klasyfikacja punktowa uwzglêdnia bardziej precyzyjnie osi¹gniecia poszczególnych pañstw,
niezale¿nie od regulaminu danych Igrzysk. W Igrzyskach w sumie wystarowali reprezentanci
58 pañstw.
* punkty za m. 1-8 w ka¿dej konkurencji przyznano wg zasady: I miejsce - 6 pkt, II m. - 4,
m.III-IV - 3 pkt, m.V-VIII - 1 pkt. Poniewa¿ nie w ka¿dym turnieju rozgrywa siê pojedynkio
m. 3-4 i 5-8, przyznaje siê t¹ sam¹ iloæ punktów w danym przedziale.
* W Seulu i w Atlancie rozgrywano mecze o m.3-4 i br¹zowe medale wrêczono tylko zdobywcom trzeciego miejsca. W porównaniu do IO w Barcelonie skrzywdzono w klasyfikacji medalowj m.in. Czechy (4 m. w singlu M. Hrahova w Seulu i P. Korbel w Atlancie), Wêgry (4 m.
w singlu T. Klampar w Seulu), Japoniê (4 m. w deblu kobiet w Seulu Hoshino/Ishida).

Fornir
zewnêtrzny
Przek³adka
Glasfiber
Balsa

allround

Jeszcze wiêcej kontroli
allround+

offensiv+

Nak³adki i rdzeñ
r¹czki z materia³u
Fitter

Seria desek typu
Balsa-Glasfiber z uchwytem
wykonanym z materia³u
Fitter.
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