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iedy 22.10.1995 r. podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski w Cetniewie
Lucjan B³aszczyk przegra³ w finale z ma³o
znanym 23 letnim Wernerem Schlagerem nie
oby³o siê bez krytyki naszego zawodnika, szczególnie przez krajowe media. Do dzi jest to jedyny tytu³ miêdzynarodowego mistrza kraju, jaki zdoby³ Schlager. Jak sam stwierdzi³, by³ to wa¿ny mo-

Uwa¿ano go raczej za trudn¹ i ciê¿k¹ osobowoæ
niechêtn¹ do systematycznej pracy, zarówno w
szkole redniej (której nie ukoñczy³) jak i za zielonym sto³em. W nowym klubie Wiener Neustadt
(20 km od Wiednia) by³ jednak uwa¿any za du¿y
talent. W 1987 r. zdoby³ wraz Karlem Jindrakiem,
po roku wspólnego grania, br¹zowy medal w ME
kadetów w Atenach i dwa lata póniej w Luxem-

SZLAGIER
WERNERA

WERNER SCHLAGER (AUSTRIA)
Ur. 28.09.1972 r.
Klub: SVS Niederöstereich
Mistrz Austrii: od 1994 do 1999 r.
Ranking wiatowy: miejsce 7
Ranking europejski: miejsce 3
Najwiêksze sukcesy:
Mistrzostwa wiata 1999 w
Eindhoven - br¹zowy medal
Puchar wiata 1999 w Xiaolan II miejsce.

ment w jego karierze. Od tego turnieju 27 letni
dzi Austriak z dnia na dzieñ gra coraz lepiej.

W

erner Schlager urodzi³ siê w 1972 r.
w Wiener Neustadt. Swoje pierwsze
ping - pongowe kroki stawia³ w wieku
siedmiu lat wraz ze starszym o trzy lata bratem
Haraldem w klubie UKJ St. Anton. Rodzice Wernera uprawiali tenis sto³owy raczej amatorsko.
Mama Riki by³a jednak mistrzyni¹ miasta w deblu
i grze mieszanej a ojciec Rudolf gra³ w trzecioligowym klubie o nazwie Allround. Nied³ugo po rozpoczêciu treningów Werner wygra³ ogólnoaustriacki turniej dla dzieci do lat 10 pod nazw¹ Mini
- Unterstufe. Przed 16 rokiem ¿ycia nie mia³ motywacji do ciê¿kich i monotonnych treningów.
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Foto: T.K.

Najwa¿niejszy podpis w
karierze Wernera Schlagera po æwieræfina³owym
pojedynku Mistrzostw
wiata w Eindhoven.
Za moment znalaz³ siê w
objêciach rodziny i ekipy
Foto: J.K.
austriackiej.

burgu w kategorii juniorów medal srebrny. Brak
w³aciwego zaanga¿owania w treningi martwi³ nie
tylko rodziców Wernera. Gdy mia³ 18 lat uda³o siê
trenerowi Svobodzie przekonaæ go do solidnych i
regularnych treningów. W 1992 r. zdoby³ specjaln¹ pozycjê w austriackiej armii, zostaj¹c "sportowcem ¿o³nierzem". Wst¹pi³ do HSNS ( Heeressport - und Nahkampfschule) - szko³y wojskowej
austriackiej Bundeswehry w Wiedniu. Wst¹pi³ tam
równie¿ Karl Jindrak. Schlager nie mia³ obowi¹zków militarnych i ¿y³ jak profesjonalista. Znacz¹cym wydarzeniem, motywuj¹cym do solidniejszej

Trener- koordynator
austriackiego Zwi¹zku
Fritz Svoboda (foto ni¿ej)
by³ od pocz¹tku jednym z
tych, którzy wierzyli w
talent Wernera. Potrafi³ w
trudnych chwilach
umotywowaæ go do
pracy. Ostatnie sukcesy
Schlagera zwi¹zane s¹
osob¹ wêgierskiego
trenera Ferenca Karsai.
Do Mistrzostw wiata w
Eindhoven najwiêksze
sukcesy Werner
Schlager osi¹ga³ w deblu
wraz z Karlem Jindrakiem. S¹ jednym z
najsilniejszych debli
wiata.
Foto: T.S.

Trudno mi bêdzie
powtórzyæ twoje sukcesy,
ale przez najbli¿sze kilka
lat bêdê do tego d¹¿y³ wydaje siê mówiæ
Werner Schlager do
Jana - Ove Waldnera na
podium ostatnich
Mistrzostw wiata.
Foto: T.K.

Serwis jest jednym z
pewniejszych elementów
w grze Wernera
Schlagera.

pracy by³o zwyciêstwo w 1993 r. w
meczu Superligi nad aktualnym wtedy mistrzem wiata Jean - Phillippem Gatienem. Zwyciêstwo nad mistrzem wiata w wieku 20 lat utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e
wszystko jest przede mn¹ otwarte stwierdzi³ w jednym z wywiadów. W
1994 roku zosta³ najlepszym singlist¹ Euroligi. Tu¿ przed Olimpiad¹ w
Seulu Austriacki Zwi¹zek pod wodz¹
prezesa Weinmanna zacz¹³ stawiaæ
na starszych zawodników chiñskiego pochodzenia: Ding Yi i Qian Qianli. Zaczê³o dochodziæ do napiêæ miêdzy nimi a Austriakami m³odszego
pokolenia. Dla Chiñczyków bylimy
wtedy za s³abi. Ding Yi stwierdzi³
nawet, ¿e mogê jedynie nosiæ mu
torbê- wspomina Schlager. Sytuacja
zmieni³a siê od mistrzostw Austrii w
1995 r. gdy Werner Schlager w pó³finale pokona³ Qian Qianli a w finale
Ding Yi. Na Olimpiadzie w Atlancie
nie odniós³ sukcesów. Zakoñczy³
swój udzia³ w kwalifikacjach grupowych. Nie za³ama³ siê i po olimpiadzie zdobywa dwa tytu³y Miêdzynarodowego Mistrza Australii: w singlu
i deblu. Pomimo wielu zwyciêstw w
deblu wci¹¿ marzy³ o sukcesach indywidualnych.

W

wiatowym rankingu po
jawi³ siê w maju 1991 r.
Nie stara³ siê wystêpowaæ
w Bundeslidze, co pozwoli³o mu graæ
w wiêkszej iloci miêdzynarodowych turniejów i zdobywaæ punkty do
rankingu wiatowego. Pocz¹tkowo
skupia³ siê na rozgrywkach w Europie rodkowej w Austrii, Czechach,
S³owacji, Wêgrach. Wynika³o to
m.in. z polityki Zwi¹zku, bazuj¹cej na
wspó³pracy w regionie. Najwiêkszy
awans Schlagera w wiatowym rankingu nast¹pi³ po starcie w cyklu imprez ITTF Pro Tour, w których aktywnie uczestniczy³. W 1998 r. startowa³ a¿ w 10 turniejach. W imprezach tych dociera³ jedynie do æwieræfina³ów (Malezja, Chiny, Jugos³awia).
Najdalej, bo a¿ do pó³fina³u, zaszed³
w English Open w 1999 r. Pomimo
¿e Werner Schlager nie mia³ do
ostatnich mistrzostw wiata wielkich
sukcesów to mo¿e pochwaliæ siê
zwyciêstwami z wieloma zawodnikami z czo³ówki wiatowego rankingu,
m.in. Chiñczykami: Ding Songiem,
Kong Linghuiem, Ma Linem, Yan
Senem, a tak¿e Peterem Franzem,
Jeanem Philiphem Gatienem, John-

nym Huangiem, Jörgiem Rosskopfem, Jeanem Michelem Saivem, Patrickiem Chil¹. Podczas ostatnich Mistrzostw wiata w Eindhoven zaskoczy³ ca³y wiat tenisa sto³owego,
awansuj¹c do pierwszej czwórki turnieju bêd¹c rozstawionym z numerem 15. Przedstawiciele Austriackiego Zwi¹zku g³ono mówili w Holandii, ¿e ich zawodnicy maj¹ wystarczaj¹cy potencja³ by zdobyæ medal.
Myleli g³ównie o deblu Karl Jindrak
i Werner Schlager. Mo¿na by³o to zobaczyæ w æwieræfina³owym pojedynku tej pary z rozstawionymi z nr 1
Chiñczykami Liu Guoliang/Kong Linghui. Austriacy prowadz¹c 2:0 przegrali pi¹tego seta do 23, maj¹c kilka
pi³ek meczowych.
Jak to siê sta³o, ¿e Werner Schlager
zrobi³ w ostatnim czasie tak du¿y postêp. Jak sam mówi oprócz licznych
startów bardzo du¿o da³y mu wspólne treningi tu¿ przed mistrzostwami
wiata na zgrupowaniu z Zoranem
Primoracem i Vladimirem Samsonovem, w których uczestniczyli te¿ reprezentanci Polski.

W

erner Schlager gra ofen
sywny i agresywny atak
topspinem z obu stron, doskonale serwuje i dobrze odbiera
serwis. Po wspania³ym sukcesie
podczas ostatnich Mistrzostw wiata dotar³ a¿ do fina³u Pucharu wiata w Xiaolan w Chinach, gdzie po raz
pierwszy pokona³ Szwedów: Jorgena Perssona i Jana Ove Waldnera.
Zwyciêstwa te wiadcz¹ o du¿ych
mo¿liwociach Schlagera.Dzi w
klubie SVS Niederostereich, który z
powodzeniem wystêpuje w European Champions League gra wraz z
aktualnym mistrzem wiata Liu Guoliangiem. W ostatnim czasie zdecydowanie uleg³a poprawie jego
strona psychiczna, walczy do ostatniej pi³ki, nawet przy bardzo niekorzystnym dla siebie wyniku. Werner
Schlager jest prawdziwym fanatykiem tenisa sto³owego. W ubieg³ym
roku trenowa³ nawet w dniu swego
lubu. Jego umiejêtnoci rosn¹ z
dnia na dzieñ i nikt nie wie, kiedy on
sam przestanie siê rozwijaæ. Jak
mówi trener Fritz Svoboda - Werner jest chaotycznym i nieobliczalnym artyst¹ i w tym jest jego si³a.
Gdy zawodnik gra monotonnie i stale tak samo staje siê wtedy ³atwym
celem dla przeciwników.
JK
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