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SportSport

Numery z antenką
bardzo pomagają

Obserwatorzy wioślarskich
zmagań na torze regatowym
Malta z pewnością zauważyli,
że wszystkie łodzie startujące
w mistrzostwach świata wypo-
sażone są w numery z antenką.
Po co one są i jak działają, mówi
Niemiec Uwe Kropfgansem,
pracujący dla szwajcarskiej
firmy Swiss Timing, oficjalnego
partnera FISA.

– Ponieważ każdy numer
startowy wyposażony jest
w nadajnik GPS, który cały czas
jest w łączności z antenami
na szczycie wieży sędziowskiej
i przekazuje informacje o poło-
żeniu osady na torze. Pozwala
to na graficzne przedstawienie
odległości między poszczegól-
nymi osadami podczas wyś-
cigu. Widzowie mogą to zoba-
czyć podczas transmisji telewi-
zyjnych, internetowych oraz
na telebimach przy torze rega-
towym. Nadajniki pozwalają
także zmierzyć prędkość łodzi
oraz liczbę pociągnięć na mi-
nutę wykonywanych przez za-
wodników. Zespoły odbierają

od nas numery startowe
i wtedy zaznaczamy, który ze-
spół, jakie otrzymał numery.
Każdy z nich ma swój własny
numer stąd, po wprowadzeniu
danych do systemu mierzącego
czas, możemy dokładnie w ten
sposób widzieć sytuację na to-
rze – zakończył Uwe
Kropfgansen.

Informowaliśmy wczoraj
o próbie kradzieży kamery wy-
równawczej na linii startu,
do której na szczęście nie
doszło. Niestety, w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek zło-
dzieje zdołali dostać się
do wieży sędziowskiej, z której
ukradli dwa laptopy z progra-
mami do obsługi mistrzostw.
Były to dwa spośród czternastu
laptopów, ale te najważniejsze.
Kradzież odkryto rano
przed rozpoczęciem zawodów.
Wezwana na miejsce policja
z psami tropiącymi niewiele
zdziałała. Psy nie podjęły bo-
wiem śladu. Impreza była za-
grożona, ale sędziowie i FISA
szybko sobie z tym problemem
poradzili i zawody przebiegały
bez kłopotów.

JacekPałuba

Trzypolskieosady–dwójkapo-
dwójna wagi lekkiej kobiet,
czwórka bez sternika wagi lek-
kiejmężczyznorazczwórkapo-
dwójna – awansowały do półfi-
nału wioślarskich mistrzostw
świata, rozgrywanych na torze
regatowym Malta w Poznaniu.
Pozostałepolskieosadymiejsca
wtejfazieimprezybędąszukały
w repesażach.

Drugi dzień światowego
czempionatu był bardzo cie-
kawy. Ale po kolei. Od godziny
9.30swojeeliminacjerozgrywali
zawodnicy niepełnosprawni.
Krótkopogodzinie11,nastarcie
pojawiła się pierwsza z polskich
osad seniorskich – dwójka po-
dwójnawagilekkiej:Magdalena
Kemnitz (Posnania RBW) i Ag-
nieszka Renc WTW Warszawa).
Polkirozpoczęłyznakomicie,bo
po500metrachprowadziłyzde-
cydowanie, wyprzedzając o po-
nadpięćsekundosadyKorei,Ka-
nady i Szwecji. Biało-czerwone
w następnych fazach wyścigu
utrzymywały bezpieczną prze-
wagę nad rywalkami i pewnie
wygrały, wyprzedzając Kana-
dyjki o blisko trzy sekundy.

– Trener prosił, abyśmy
od początku popłynęły mocno
i od razu awansowały do półfi-
nału.Abydopiątkumiećtrochę
wolnego. Byłyśmy przygoto-
wane na twardą walkę z Kana-
dyjkami, z którymi w Pucharze
Świata zajęłyśmywspólnietrze-
cią lokatę, ale w bezpośredniej
rywalizacjiminimalnieprzegry-

wałyśmy. Coś im nie wyszło
napierwszejpięćsetce,aletoich
problem. Teraz skupiamy się
na piątkowym półfinale, a o fi-
naleiwalceomedalejeszczenie
myślimy – mówiła zadowolona
po wyścigu poznanianka Mag-
dalena Kemnitz.

Potem katastrofalnie popły-
nęładwójkapodwójnawagilek-
kiejmężczyzn:RobertSycziMa-
riusz Stańczuk. Polacy wśród
pięciu osad zajęli dopiero
czwarte miejsce, a przegrali na-
wet z osadą Indii?! – Nie ma
przypadku w tym wszystkim.

Czasy osiągane przez zawodni-
ków na treningu, były bardzo
podobne do tego z wyścigu. To
kompromitacja,boprzecieżobaj
powinnipokonaćHindusówbez
żadnych problemów – mówił
owystępieSyczaiStańczukaich
trener Jerzy Broniec.

Naszczęścietakichniemiłych
niespodzianek ze strony pol-
skich zawodników wczoraj już
nie było. W samo południe do-
brąformępokazałaczwórkabez
sternika wagi lekkiej: Paweł
Rańda, Miłosz Bernatajtys, Łu-
kasz Siemion i Łukasz Pawłow-

ski. Zdobywcy srebrnego me-
daluwPekinie(Siemionzmienił
Bartłomieja Pawełczaka), nie
prezentowali ostatnio wysokiej
formy, ale zapowiadali, że w Po-
znaniu wszystko będzie w po-
rządku. Ten wczorajszy wyścig
zdaje się przekonywać, że tak
rzeczywiście jest. Polacy od po-
czątku prowadzili i swoją mini-
malną przewagę nad Holen-
drami (0,77 sek.) i Francuzami
(1,40 sek.), dowieźli do mety,
awansując do półfinału.

– Naprawdę jest się z czego
cieszyć. Liczyłem, że nasi za-

wodnicyozwycięstwobędąwal-
czyćzFrancuzami,ajaksiępóź-
niej okazało, ci ostatni przypły-
nęli na trzeciej pozycji. Polacy
pojechali świetnie taktycznie.
OstatnietreningiwWałczuzmi-
strzamiolimpijskimiwczwórce
podwójnej przyniosły efekty –
mówił o swoich podopiecznych
trener Marian Drażdżewski.

Potem wreszcie przyszedł
czas na wyścigi eliminacyjne
męskich czwórek podwójnych.
Mistrzowie olimpijscy z Pekinu
i trzykrotni mistrzowie świata:
Adam Korol, Michał Jeliński,

Marek Kolbowicz i Konrad
Wasielewski, płynęli w drugim
wyścigurazemm.in.zAustralij-
czykami i Słoweńcami. W tej
stawcenajlepiejrozpoczęliFran-
cuzi, którzy po kilometrze wy-
przedzalibiało-czerwonychróż-
nicą 0,28 sek. Z kolei po 1500
metrach rywale byli lepsi o 0,79
sek., co jednak wcale nie zmar-
twiło Polaków, którzy popisali
się skutecznym finiszem
i na mecie wyprzedzili trójkolo-
rowych różnicą 0,17 sek.

– Zgodnie z oczekiwaniami
było bardzo trudno. Walka
trwała do końca, a było
pod wiatr, więc trzeba było
mocno się napracować. Wygra-
liśmy na finiszu z Francuzami
i to jest pocieszające. Jesteśmy
drużyną turniejową, więc
w trakcie regat powinniśmy się
rozwijać. To są mistrzostwa
świata, więc tutaj wcale nie bę-
dzie łatwo o zwycięstwo – po-
wiedział po występie złotej
czwórkitrenerAleksanderWoj-
ciechowski.

–Staćnasnapewnonalepszą
jazdę, bardziej wyrównanym
rytmem. Ale tak to już jest w re-
gatach,pierwszywyścigjesttaki
sobie, ale w następnych można
wielepoprawić.Mamyzdrowie,
potrzebnejesttylkoskupienie–
mówił z kolei Michał Jeliński.

Wczoraj w eliminacjach po-
płynęłytakżepolskieosadyóse-
mek – kobiet i mężczyzn. Nie-
stety, obie ekipy zajęły ostatnie
lokaty i ewentualnego awansu
będąmusiałyposzukaćwwyści-
gach repesażowych.

Wcale nie będzie łatwo
JacekPałuba

Niezłe występy polskich osad w drugim dniu mistrzostw świata na Jeziorze Maltańskim

Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski musieli się mocno napracować na wczorajszą wygraną
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Maltańskie migawki ze światowego czempionatu wioślarzy

Podczas wioślarskich mistrzostw świata najciekawiej jest oczywiście na wodzie, ale także wokół toru regatowego dzieje
się wiele ciekawych rzeczy, których na co dzień nie widać, ale są niezbędne do sportowej walki
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