
www.polskagloswielkopolski.pl Polska Głos Wielkopolski | 28 sierpnia 2009 | 41

SportSport

To był dzień poznańskich wio-
ślarek – Julii Michalskiej i Mag-
daleny Fularczyk (obie Tryton),
którewygraływczorajswójwyś-
cigpółfinałowywdwójkachpo-
dwójnych podczas mistrzostw
świata, rozgrywanych na Jezio-
rze Maltańskim. Tym samym
Polkipopłynąwsobotnimfinale
tejkonkurencjiizpewnościąpo-
walczą o jeden z medali.

Biało-czerwone rozpoczęły
wyścigpółfinałowymocnoskon-
centrowaneipo500metrachzaj-
mowałydrugiemiejsce.Naczele
były Bułgarki Rumiana Nejkowa
i Miglena Markowa, a nasze za-
wodniczki traciły do nich zale-
dwie0,07sekundy,asamemini-
malnie wyprzedzały Amery-
kanki (Megan Kalmoe, Ellen
Tomek),zktórymiprzegrałypod-
czastegorocznychzawodówPu-
charuŚwiatawLucernie.

Sytuacjazmieniłasiępokolej-
nych 500 metrach. Prowadziły
Amerykankizprzewagą0,10sek.
nad Polkami, a trzecie były
Bułgarki (traciły 0,60 sek.
doMichalskiejiFularczyk). Po3/4
dystansu nadal na czele były
Amerykanki, przed Polkami
iBułgarkami.Alenaostatnimod-
cinkudoskonalepopłynęły Polki.
Podopieczne trenera Marcina
Witkowskiego „włączyły” na-

prawdę piąty bieg i pokazały
swoim rywalkom, że są bardzo
mocne. Michalska i Fularczyk
wszybkimtempiepoprostu„od-
płynęły” Amerykankom i Buł-
garkom. Te pierwsze straciły
do naszej dwójki 3,05 sekundy,

natomiast te drugi – już 5,97 se-
kundy. Bardzo ważne, że po za-
kończeniu wyścigu obie Polki
czułysiębardzodobrze,atozna-
czy, że rywalizacja toczyła się
praktycznie pod ich dyktando.
Były więc naprawdę powody

do zadowolenia i radości z do-
bregowystępu.

– Nasza taktyka była prosta,
musimy pokonać Amerykanki
i to się nam udało. Teraz
przed nami ostatni, najważniej-
szy wyścig finałowy. Wiem, że

z Julią zostawimy całe zdrowie
i będziemy robiły wszystko, aby
popłynąć jak najlepiej – mówiła
MagdalenaFularczyk.

– Trener postawił nam na ten
wyścigzadanie,którewykonały-
śmy i myślę, że zrobiłyśmy to
wdobrymstylu.Wpiątekspokoj-
nie potrenujemy, a w sobotę po-
walczymy o podium. Mamy na-
prawdęjeszczesporosił–stwier-
dziłaJuliaMichalska.

Oczywiście powody do zado-
woleniamiałtakżeszkoleniowiec
Polek Marcin Witkowski, który
trenujeobietakżewpoznańskim
klubieTryton.

– Jeśli nasza osada popłynie
w finale tak jak w półfinale, to
o medal jestem spokojny. Jaka
była taktyka przed startem? Po-
konać Amerykanki, które wy-
grały z naszymi dziewczynami
wLucernie.Wtedyosadaamery-
kańska odjechała zbyt daleko
i mimo ambitnego pościgu, nie
udało się jej dogonić. Dlatego też
w ostatnich, wolnych dniach,
dużo czasu poświęciliśmy ćwi-
czeniom startu. Julia i Magda
miałytrzymaćsiębliskoAmery-
kanekizadanieswojewykonały.
Następnie wyprzedziły rywalki
i pewnie wygrały – podsumował
występswoichzawodniczektre-
nerMarcinWitkowski.

W sobotnim finale przeciw-
niczkami Polek, obok Ameryka-

nek i Bułgarek, będą także
Brytyjki, Australijki i Czeszki,
któreawansowałyzdrugiegopół-
finału.Tetrzyosadyzmieściłysię
wprzedzialeniespełnadwóchse-
kund na mecie i osiągnęły nieco
lepszy czas od Michalskiej
iFularczyk.TrenerWitkowskinie
martwi się jednak tym faktem
i uważa, że gdyby Polki musiały
jeszczeprzyspieszyć,tonapewno
uzyskałybyjeszczelepszyczas.

Nieulegawątpliwości,żeJulię
MichalskąiMagdalenęFularczyk
czeka w sobotę nadzwyczaj
trudna walka o podium mi-
strzostwświata.Wbrewpozorom
bardzogroźnabędzieosadabuł-
garska, mająca w składzie
Nejkową–złotąmedalistkęzPe-
kinu w jedynce. Również Anna
Bebington i Annabel Vernnon
z Wielkiej Brytanii z pewnością
spróbują pokrzyżować szyki na-
szymdziewczynom.

Wartozpewnościąwybraćsię
w sobotnie południe nad Maltę
i pokibicować poznańskim za-
wodniczkom w walce o medal
mistrzostwświata.

Julia Michalska i Magdalena
Fularczyk,totrzeciapolskaosada
w tegorocznych mistrzostwach
świata wywalczyła awans do fi-
nału A. Wcześniej zrobiły to też:
kobiecaczwórkapodwójnawagi
lekkiej, jak również męska
ósemka.

Julia i Magda z medalem?
JacekPałuba

Tylko poznańska dwójka podwójna kobiet awansowała do sobotniego finału A mistrzostw świata

Oby Julia Michalska i Magdalena Fularczyk miały powody do radości także po finale
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Wczoraj, obok Julii Michalskiej
i Magdaleny Fularczyk, w pół-
finałach walczyły jeszcze
cztery inne polskie osady. Nie-
stety, tak skuteczne jak zawod-
niczki Trytona, już nie były.

Dwójka bez sternika męż-
czyzn Dawid Pacześ i Łukasz
Kardas (obaj AZS Szczecin),
płynąca na szóstym torze, stra-
ciła do zwycięzców ponad 24
sekundy i była na mecie ostat-
nia.

Nieco więcej można było się
spodziewać po dwójce podwój-
nej Wiktor Chabel (AZS AWF
Poznań) i Michał Słoma (AZS
UMK Toruń), ale Polacy zajęli
dopiero piąte miejsce. Liczyli
z pewnością na więcej, ale nie
dali rady. Obiecują jednak
walkę o siódme miejsce w fi-
nale B.

Zdecydowanie na dobry re-
zultat liczono także w męskich
czwórkach bez sternika. Patryk
Brzeziński, Jarosław Godek, Se-
bastian Kosiorek i Piotr
Buchalski bardzo liczyli
na awans do finału A. Niestety,
już na starcie popełnili błąd,
który potem ich bardzo drogo
kosztował. Polacy po prostu za-
spali i po pierwszym kilome-
trze tracili ponad siedem se-
kund do prowadzących Austra-
lijczyków. Na kolejnej pięćsetce
biało-czerwoni popłynęli re-

welacyjnie i zbliżyli się do dru-
giej lokaty. Potem jednak stra-
cili rytm, no i chyba nastąpił
duży ubytek sił, który sprawił,
że 200 metrów przed metą Po-
lacy wręcz stanęli i przestali
wiosłować, zajmując dopiero
szóste miejsce. Cóż, teraz
trzeba pokazać w finale B, że
ten półfinał, to był wypadek
przy pracy.

Jako ostatnia z reprezentan-
tek Polski zaprezentowała się
wczoraj skiffistka Agata Gra-
matyka. Trzecia z podopiecz-
nych trenera Witkowskiego,
ruszyła znakomicie i po 500
metrach była trzecia. To było
jednak jeszcze zbyt duże tempo

dla naszej zawodniczki, która
ostatecznie zajęła piątą pozy-
cję.

Tak więc po pięciu dniach
wioślarskich mistrzostw świata
w Poznaniu, w finale A mamy
na razie trzy osady – dwójkę
podwójną kobiet (Michalska,
Fularczyk), czwórkę podwójną
wagi lekkiej kobiet oraz męską
ósemkę. Dzisiaj przed szansą
awansu staną jeszcze trzy
osady.

Jako pierwsze na torze poja-
wią się Magdalena Kemnitz
(Posnania) i Agnieszka Renc
(WTW Warszawa) w dwójkach
podwójnych wagi lekkiej. Po-
czątek wyścigu z ich udziałem

o godzinie 14.05. Potem zoba-
czymy jeszcze dwie utytuło-
wane osady. O godzinie 14.37
w męskich czwórkach bez ster-
nika wagi lekkiej wystartują:
Paweł Rańda, Miłosz Berna-
tajtys, Łukasz Siemion i Łukasz
Pawłowski.

Natomiast o godzinie 14.53
rzadka okazja obejrzenia złotej
czwórki podwójnej w składzie:
Adam Korol, Michał Jeliński,
Marek Kolbowicz i Konrad
Wasielewski. Obowiązkiem tej
osady jest awans do finału A.
Gdyby do tego doszedł też
awans osad – kobiecej i męskiej
w wadze lekkiej, to byłby to już
duży sukces biało-czerwonych.

Dzisiaj jeszcze trzy szanse

Czwórka bez sternika popełniła poważne błędy i mocno za nie zapłaciła
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Rzadki gość w Poznaniu

Minister sportu Mirosław
Drzewiecki z dużym zacieka-
wieniem obserwował wczo-
rajsze występy polskich wio-
ślarzy podczas mistrzostw
świata na Malcie (na zdjęciu
z Ryszardem Stadniukiem,
prezesem PZTW). Minister
rozmawiał też wczoraj z pre-
zydentem Poznania Ryszar-
dem Grobelnym o kandyda-
turze stolicy Wielkopolski w
walce o organizację
młodzieżowych igrzysk
olimpijskich w 2014 roku.

Drzewiecki zapewnił, że rząd
RP poprze kandydaturę
Poznania i udzieli gwarancji
rządowych. Po południu
minister sportu był na
budowie stadionu miejskie-
go przy ul. Bułgarskiej,
na którym będą rozgrywane
spotkania podczas
piłkarskich mistrzostw
Europy 2012. Szkoda, że
minister tak rzadko odwie-
dza Poznań, bo to była bodaj,
jego druga wizyta w ciągu
dwóch lat kadencji. JAC
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JacekPałuba


