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Najwiêksza halowa impreza wiata
nale¿y ju¿ do przesz³oci. Znowu
pad³y nowe rekordy, zarówno co do
liczby zawodników i dru¿yn bior¹cych udzia³ jak i rozegranych pojedynków. Niestety nie zanotowano
¿adnych osza³amiaj¹cych rekordów,
je¿eli idzie o liczbê widzów, jak równie¿ telewizyjnych transmisji i prezentacji w mediach.
Ogromna tenisowa rodzina wydaje siê byæ
bez reszty zadowolona i szczêliwa, ale z tenisem sto³owym nie jest tak dobrze. Jedno spojrzenie za kulisy wystarczy, ¿eby zobaczyæ z iloma problemami musi siê nasza dyscyplina
prawie na ca³ym wiecie borykaæ. Dla tenisa
sto³owego problemem jest, pozosta³ dyscyplin¹ sportow¹, któr¹ siê wprawdzie chêtnie
uprawia ale, która ostatecznie przyci¹ga niewielu widzów. Wszêdzie próbuje siê go uczyniæ bardziej atrakcyjnym dla widzów i interesuj¹cym dla telewizji poprzez organizowanie
turniejów z atrakcyjnymi nagrodami pieniê¿nymi oraz
profesjonalnych imprez: European Masters Cup, European Nations Cup, Puchar
wiata, cykl Pro Tour. Mimo
to wiêksz¹ popularnoci¹
ni¿ tenis sto³owy ciesz¹ siê
snooker czy darts (rzucanie
do tarczy rzutkami) i to akurat w Anglii - ojczynie tenisa sto³owego. Telewizyjna prezentacja snookera i tenisa sto³owego podczas mistrzostw wiata w tenisie sto³owym wyraziæ
mo¿na stosunkiem 100:1, z korzyci¹ dla snookera, przy czym w snookera gra siê o nagrody pieniê¿ne, o których tenisici sto³owi
mog¹ tylko pomarzyæ.Waldnerowi, nowemu

powiedzi na zadane pytania. Jest jednak w¹tpliwe, czy wiatowa organizacja tenisa sto³owego (ITTF) jest w stanie tego dokonaæ. Organizacji licz¹cej ponad 170 cz³onków, z których
ka¿dy ma g³os i rozbie¿ne interesy, trudno
jest dokonaæ g³êbokich zmian.
Tenis sto³owy jako sport wyczynowy ma w Azji
ca³kiem inn¹ strukturê jak w Europie. Do tego
dochodzi jeszcze to, ¿e filozofia gry Azjatów

cie dzienniku The Times. Wa¿¹ce kilka kilogramów niedzielne wydanie, zawieraj¹ce 24stronicow¹ czêæ sportow¹, powiêci³o tenisowym mistrzostwom wiata, które odbywa³y siê - o ironio - we w³asnym kraju jedynie 15
wierszy. Z artyku³u mo¿na by³o siê dowieProfesjonalny, wysoko kwalifikodzieæ, ¿e obecnie w Manchesterze odbywaj¹
wany tenis sto³owy istnieje tylko w
siê mistrzostwa wiata, w których jednoczeEuropie i Azji, wszystkie pozosta³e
nie obok takich tenisowych mocarstw jak Chikontynenty maj¹ niewiele do pony czy Anglia /?/ wystêpuj¹ tak¿e amatorzy z
wiedzenia przy rozdziale czo³oAruby czy Ugandy. I to wszystko!!!
wych miejsc.
Tenisowa arena w Manchesterze by³a w pierwszych dniach zastraszaj¹co pusta. Wystawcy,
którzy w s¹siaduj¹cej hali rozstawili swoje storó¿ni siê w wielu punktach znacznie od euiska z pingpongowymi akcesoriami, byli bliropejskiej. W ten sposób ju¿ w absolutnej
scy zw¹tpienia. Bezwstydnie wysokie op³aty
czo³ówce zderzaj¹ siê dwa wiaty, które jeszza stoiska i brak widzów by³y dla nich z katacze do tej pory nie znalaz³y wspólnego jêzystrof¹. Po zakoñczeniu imprezy mo¿na by³o
ka. Po jednej stronie znajduj¹ siê europejus³yszeæ od organizatorów, ¿e mistrzostwa te
scy zawodowcy stowarzyszeni w CTTP /Stoby³y sukcesem wiêkszym ni¿ oczekiwano, takwarzyszenie Zawodowych Zawodników/, po
¿e je¿eli idzie o publicznoæ. Przy czym trzeba
drugiej pañstwowi i firmowi amatorzy z Azji,
podkreliæ, ¿e w ostatnich dniach centralna
którzy równie¿ s¹ zawodowcami, ale na zuarena by³a rzeczywicie wyprzedana. Tylko, ¿e
pe³nie innych warunkach. Je¿eli chce siê
¿e przy organizacji tak olbrzymiej imprezy z
mówiæ o regulacjach statusowych, to trzeba
udzia³em ponad tysi¹ca zawodników i osób
wspomnieæ, ¿e status np. niemieckiego zatowarzysz¹cych, trudno mówiæ o sukcesie, jewodowca ró¿ni siê diametralnie od statusu
jego japoñskiego kolegi. Je¿eli mówi siê o regu³ach gry w tenisa sto³owego i myli przy
tym o jakichkolwiek
zmianach, które by³yby
konieczne, to natychmiast staj¹ naprzeciw
¿eli tylko w ci¹gu czterech z dwunastu dni censiebie dwa bardzo siê od siebie ró¿ni¹ce tetralna arena - i to tylko ta z czterem tysi¹cami
nisowe wiatopogl¹dy, a w ostatecznym
miejsc - by³a ca³kowicie wyprzedana. Przy
rozrachunku strach Eur opy, ¿eby nie zoczym ka¿dy stary tenisowy wyga móg³ wród
staæ przez Azjê wypr owadzonym w pole i
publicznoci dojrzeæ znajome twarze fanów
odwr otnie, obawy Azji przed Eur op¹. Potenisa sto³owego ze wszystkich czêci wiata,
zosta³e kontynenty s¹ zbyt s³abe w tenisie
a zainteresowanych sportem mieszkañców
sto³owym, ¿eby staæ siê motorem radykalManchesteru i okolic trudno by³o uwiadczyæ.
nych zmian. Obok tych ró¿nic w wiatowej
Oczywicie, nie powinno siê z powodu jednej
organizacji tenisa sto³owego istniej¹ jeszjedynej imprezy sportowej popadaæ w nastrój
cze dwie klasy towarzyskie. Z jednej strotowarzysz¹cy koñcowi wiata, zw³aszcza ¿e
ny mamy kraje, w których tenis sto³owy
jeszcze przed dwoma laty na mistrzostwach
uprawiany jest jako prawdziwa wyczynowiata w Chinach tenisowy wiat sprawia³
wa dyscyplina sportowa, z drugiej wiele nawra¿enie jakby wszystko by³o w porz¹dku. Jerodów, gdzie tenis sto³owy jest jeszcze
¿eli jednak po sezonie 1996/97 dokona siê caprawdziwym hobby-sportem. Naturalnie,
³ociowego bilansu, to wiêkszoæ imprez tetutaj istniej¹ te¿ rozbie¿ne interesy, co by³o
nisa sto³owego cierpia³a na niedobór publicznajlepiej widoczne na mistrzostwach wianoci. S¹ one równie¿ mniej ni¿ rzadko preta. S¹ one bardziej rodzinnym wiêtem jak
zentowane w telewizji czy w innych mediach.
pr ofesjonaln¹ impr ez¹ sportow¹. Te niePoza tym w wiêkszoci krajów liczba aktywliczne narody, które walcz¹ o medale, wonie uprawiaj¹cych sport ulega stagnacji, a nala³yby naturalnie mieæ prawdziwe mistrzowet zmniejszeniu. Tak dzieje siê np. w takim
stwa wiata ni¿ tenisowy jar mark. To nie
kraju jak Szwecja, której sportowcy ju¿ od dziele¿y jednak w zamyle tych krajów, w któsiêcioleci znajduj¹ siê w absolutnej wiatowej
rych tenis sto³owy jest wprawdzie tylko
czo³ówce. W Niemczech odnotowuje siê deficzystym hobby, ale które nadal chcia³yby
cyt wród najm³odszych kategorii, w Anglii nie
siê spotykaæ co dwa lata na mistrzostwach
widaæ praktycznie ¿adnej przysz³oci dla tewiata, ¿eby podziwiaæ najlepszych graczy,
nisa sto³owego, w wiêkszoci dawnych krajów
przy okazji jeszcze trochê samemu zagraæ
Europy wschodniej sytuacja te¿ jest nie do poi je¿eli to mo¿liwe, r ozegraæ jak¹ gierkê
zazdroszczenia. Przy tak wielu negatywnych
przeciw najwiêkszym. To, ¿e na mistrzoaspektach trzeba sobie zadaæ pytanie - co dastwach wiata mecze pomiêdzy Mauritius
lej ? Tym nale¿y siê bardzo intensywnie zaj¹æ
i to szybko jak to tylko mo¿liwe, znaleæ odc.d. str 13
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mistrzowi wiata, wrêczono puchar, a
nie jaki pokany czek. Brak telewizyjnej
transmisji oznacza nie tylko znikomy dostêp

Niestety, dzisiaj bardziej ni¿ kiedykolwiek dzieje siê tak, ¿e telewizja i
inne media czêsto decyduj¹ o ¿yciu
lub mierci okrelonej dyscypliny
sportowej.
do potencjalnych zainteresowanych, szczególnie do m³odzie¿y, ale równie¿ brak pieniêdzy od sponsorów. Jednym s³owem, nic innego jak marny ¿ywot, a w efekcie powolne ale
pewne obsuwanie siê w rejon dyscyplin o zagro¿onej egzystencji. Do tego dochodzi jeszcze to, ¿e ogl¹dalnoæ tych niewielu transmisji telewizyjnych by³a niewysoka, co znowu
w oczach potencjalnych sponsorów uznawane jest za grzech miertelny. O tym jak wygl¹da sytuacja tenisa sto³owego w Anglii - kraju,
w którym tenis sto³owy siê narodzi³ i przez
d³ugi czas by³ popularn¹ i atrakcyjn¹ dla widzów dyscyplin¹ sportow¹, mo¿na by³o przeczytaæ 27 kwietnia w znanym na ca³ym wie-
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i Mo³dawi¹ czy Barbadosem i Kazachstanem
nie przyci¹gnê³y ani jednego widza, nie interesuje w ogóle wiêkszej czêci tenisowej rodziny. Bezw³ad i brak kreatywnoci w³adz
ITTF prowokuj¹ naturalnie w zwi¹zku z tym
jeszcze wiêcej. Rezultaty takiego dzia³ania s¹
widoczne w aktualnej sytuacji naszej dyscypliny. Nie jestemy w ¿aden sposób przygotowani na wyzwania nowych czasów. ¯yjemy
tylko i wy³¹cznie tradycj¹, chowaj¹c g³owê w
piasek. Nie jestemy przygotowani do pójcia
w lady dyscyplin sportowych, które szybko
rozpozna³y znaki nowych czasów i z powodzeniem siê do nich dostosowa³y. Nie mo¿na wprawdzie powiedzieæ, ¿e w tenisie sto³owym nic siê
nie dzieje, ale wed³ug obecnego stanu rzeczy,
nie wystarczy to na d³ugo.
Radivoj Hudetz (TTA)
t³um. B.Kurcbuch.

Od Mistrzostw wiata w Manchasterze do Mistrzostw Europy w Eindhoven up³ynê³o 11
miesiêcy. Wprowadzony cykl turniejów Open
ITTF Pro Tour zaowocowa³ wiêkszym zainteresowaniem zawodników pul¹ nagród ni¿
¿ywszym zainteresowaniem mediów tenisem
sto³owym. Szereg krótkich , w porównaniu z
innymi dyscyplinami, relacji w programie
NBC z poszczególnych imprez Pro Tour, wynikaj¹cych z umowy ITTF z NBC, da³y pocz¹tek , ale nie rozwi¹zuj¹ problemu. Oprócz
dzia³añ ITTF wiele zale¿eæ bêdzie od poczynañ poszczególnych narodowych federacji w
tym wzglêdzie. W krajach, gdzie funkcjonuje
profesjonalna liga zawodowa, problem ten za
przyk³adem Bundesligi,ma wiêksze szanse
powodzenia na jego pozytywne rozwi¹zanie.
Umowa licencjonowanych klubów Bundesligi (nie wszystkich) z telewizj¹ DSF na cykl
transmisji z rozgrywek ligowych mê¿czyzn
zamknê³a siê kwot¹ 600.000 DM. Telewizja
wyceni³a koszty transmisji na 1 mln marek.
Brakuj¹c¹ kwotê zamierza uzyskaæ z reklam
emitowanych przy ka¿dej pi¹tkowej transmisji. Oczywicie przy tego rodzaju akcji rozgorza³a publiczna dyskusja na temat zasadnoci
tej umowy. Pojawi³y siê zastrze¿enia co do
tego, ¿e kluby zamiast zarabiaæ na transmisjach musz¹ za nie p³aciæ. Nie maj¹ ich managerowie klubów, którzy twierdz¹, ¿e jest to
jedyna szansa przyci¹gniêcia powa¿nych
sponsorów. Natychmiast wyrazi³ te¿ swoje
w¹tpliwoci Niemiecki Zwi¹zek Tenisa Sto³owego, co do kwestii samodzielnoci klubów
przy takich umowach gdy¿ to mo¿e os³abiæ
zwi¹zki klubów z narodow¹ federacj¹ tenisa
sto³owego. Jednak managerowie klubów nie
przejmuj¹ siê tymi uwagami. Twierdz¹ nawet,
¿e transmisje te mog¹ w przysz³oci zainteresowæ rynek azjatycki, gdy¿ w rozgrywkach
Bundesligi a¿ roi siê od obecnych i by³ych
gwiazd ping-ponga z tego kontynentu. Niemieckie kluby poczyni³y znacz¹cy krok w kierunku telewizyjnej komercjalizacji dyscypliny. W innych krajach bêdzie trudniej ale trzeba siê pieszyæ, bo strach pomyleæ, co siê stanie, kiedy snooker zostanie dyscyplin¹ olimpijsk¹.
J.K.

