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Brązowa medalistka igrzysk
olimpijskich w Londynie wraca
do wielkiego ścigania na torach
wioślarskich po urlopie macie-
rzyńskim. Przesiada się z dwój-
kidojedynki,wktórejrozpoczy-
nała przygodę z wiosłami (na
igrzyskach w Pekinie w 2008
r. zajęła w gronie skiffistek szó-
ste miejsce).

– Z dziewczynami z kadry
trenuję od soboty i wiem, że
wygranie z każdą z nich to dla
mnie ogromne wyzwanie. Nie
wiem, czy dotrwam do sierp-
niowych MŚ we francuskim
Aiguebelette, ale nawet jak nie
dostanę na te zawody powoła-
nia, to na pewno pojadę na nie
jako kibic. Mój indywidualny
program treningów nie jest
uboższy od tego, co robią kole-
żanki, ale tak naprawdę poziom
wytrenowania zweryfikuje do-
piero tor – tłumaczyła nam nie-
spełna 30-letnia zawodniczka.

Poznaniankazapowiedziała,
że w jedynce czuje się świetnie
i chce doprowadzić organizm

do totalnych limitów. – Na razie
nie myślę o wielkich celach,
choćwiem,żewtymsezonienie
będziestartowaćjednaznajlep-
szych wioślarek naświecie, No-
wozelandkaEmmaTwigg.Czu-
ję, że łódka chce mnie ponieść,
aleteżniemamprzekonania,że
tojużjestmojanajwyższaforma
– dodała wioślarka Trytona Po-
znań.

Londyńskie przygotowania
do sezonu naszej medalistki
olimpijskiej nie martwią trene-

rakadryMarcinaWitkowskiego,
choćonteżjestostrożnywskła-
daniudeklaracji.Przypomnijmy,
że Michalska-Płotkowiak była
przez dwa tygodnie w marcu
nazgrupowaniukadrywportu-
galskim Lago Azul.

– Ostatni czas Julia przepra-
cowałabardzosolidnieiprezen-
tujeniezłąformę.Wynikibadań
ma dobre i można z dużym za-
interesowaniem czekać na ry-
walizację naszych skiffistek
wmistrzostwachPolski.Jestem

pewny, że nie zabraknie cieka-
wej i twardej walki – przyznał
Witkowski.

Większość czasu poznańska
wioślarka spędza od ponad
dwóch lat w Londynie. – Trenu-
ję 9-11 razy w tygodniu na
Tamizie razem z reprezentant-
ką Wielkiej Brytanii, Melanie
Wilson, która prawdopodobnie
wystartuje pod koniec maja
namistrzostwach Europy w Po-
znaniu – dodała Michalska-
-Płotkowiak.

Poza treningami prowadzi
ona zajęcia wioślarskie w pry-
watnej szkole w Londynie. –
U nas nie ma odpowiednika dla
tej grupy. To zdolna młodzież,
ale raczej bez wielkich aspiracji
na zrobienie kariery w wyczy-
nowym sporcie. Współpraca
zmłodymi dziewczynami ukła-
da mi się bardzo dobrze i cieszę
się, że mogę służyć im wiedzą
i doświadczeniem – przekony-
wała najlepsza sportsmenka
w Wielkopolsce w plebiscycie
naszej redakcji w 2012 r.

Zapytaliśmy ją także, jak się
czuje w roli matki niespełna
dwuletniej Zosi. – Nie mam
z tym problemów. Już przyz-
wyczaiłam się do wszystkich
obowiązków. Trenowanie daje
mi jednak chwilę wytchnienia.
Na wodzie mogę odreagować.
Nie muszę się koncentrować
na sprawach przyziemnych, ta-
kich choćby jak pilnowanie Zo-
si, żeby nie włożyła paluszków
do kontaktu, tylko na wiosło-
waniu i wyrobieniu planu tre-
ningowego – zakończyła Julia
Michalska-Płotkowiak.a
ą

MPwwioślarstwiewjedynkachidwójkach
bezsterniczkinatorzeMaltawPoznaniu
sobota
godz. 10 – wyścigi eliminacyjne
godz. 15 – repesaże
niedziela
godz. 9.30 – półfinały
godz. 13 – finały

b Julia Michalska-Płotkowiak jest dobrej myśli przed pierwszym poważnym startem w sezonie
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Wioślarstwo

Radosław Patroniak
r.patroniak@glos.com

WweekendMaltęopanująwio-
ślarze.MistrzostwaPolskito
poważnysprawdziandlacałej
kadry,aleprzedewszystkimdla
JuliiMichalskiej-Płotkowiak

Powrót na Maltę mamy, która
zbudowała formę na Tamizie

Pierwszy mecz
Nafty z sześciu

Siatkarki Nafty Piła po me-
czach, których stawką było roz-
stawienie do spotkań o miejsca
5-12 w OrlenLidze, rozpoczyna-
ją decydującą fazę rywalizacji
o poszczególne lokaty. Ich
pierwszym rywalem w środę
o godz. 18 w hali przy ul. Że-
romskiego będzie Aluprof
Bielsko-Biała.

Zwycięzca tego dwumeczu
będzie grał w dalszej fazie
o miejsca 5-8 i spotka się ze
zwycięzcą z pary Developress –
Legionovia, (przegrany z prze-
granym o miejsca 9-12) Z kolei
wygrany tej drugiej fazy zagra
w trzeciej fazie o miejsce piąte,
a przegrany o miejsce siódme.

W każdej konfrontacji
o miejsca 5-12 gra się mecz i re-
wanż. Wygrana 3:0 lub 3:1 daje
trzy punkty meczowe, wygra-
na 3:2 - dwa punkty meczowe,
a przegrana 2:3 – jeden punkt
meczowy. W przypadku, gdy
obie drużyny podzielą się wy-
granymi, decyduje liczba punk-
tów meczowych. Jeśli jest taka
sama, o wygranej decyduje
„złoty” set rozgrywany na za-
sadach tie-breaka.

Bezwzględunawynikispot-
kań pilskim siatkarkom zostaje
więc do rozegrania 6 meczów
Za każdym razem zespół Łuka-
szaPrzybylakabędzierozpoczy-
nałrywalizacjęusiebieikończył
na wyjeździe. a (PAT)

ProgramspotkańwOrlenLidze(omiejsca5-
12):NaftaPiła–AluprofBielsko-Biała(środa,
godz.18),Tauron Dąbrowa Górnicza – KSZO
Ostrowiec, Pałac Bydgoszcz – Budowlani Łódź
0:3, Developres Rzeszów – Legionovia 1:3.

Siatkówka

Wśrodęrozegranezostaną pół-
finały Pucharu Polski w strefie
poznańskiej Wielkopolskiego
ZwiązkuPiłkiNożnej.Szczegól-
nie interesująco zapowiada się
konfrontacjaczołowychdrużyn
trzeciejligi,wktórejPoloniaŚro-
da Wielkopolska podejmować
będzie Wartę Poznań.

Smaczkutemuspotkaniuna-
daje fakt, że na ławkach trener-
skich rywalizujących zespołów
zasiądąbraciaMariusziTomasz
Bekasowie.Jesienią,wmeczuli-
gowym także w Środzie, zdecy-
dowanie lepsza okazała się pro-
wadzona przez Mariusza Polo-
nia.

–Niemyślęotym,żenaław-
cetrenerskiejprzeciwnikazasią-
dzie brat, choć oczywiście każ-
dyznaschciałbyokazaćsięlep-
szy. Zdobycie wielkopolskiego

Pucharu Polski byłoby sukce-
sem drużyny, a zarazem stwo-
rzyłobyokazjęzaprezentowania
się na arenie ogólnopolskiej –
mówiTomaszBekas,szkolenio-
wiec Warty.

W drugim półfinale grająca
w czwartej lidze Sparta Oborni-
ki na własnym stadionie zmie-
rzy się kroczącym wiosną od
zwycięstwa do zwycięstwa Le-
chemIIPoznań.Zdecydowany-
mi faworytami są podopieczni
trenera Patryka Kniata. Zwłasz-
cza jeśli rezerwy Kolejorza zno-
wu zagrają w silnym składzie,
zkilkomapiłkarzamizpierwsze-
go zespołu.

Początek obu spotkań wy-
znaczono na godzinę 17.

Także w środę rozegrane zo-
staną półfinałowe mecze
wokręgukaliskim.Ogodz.17.30
VictoriaSkarszew(klasaokręgo-
wa) zmierzy się z Ostrovią 1909
OstrówWielkopolski,zaśczwar-
toligowy KKS Włókniarz 1925
Kalisz podejmie Centrę Ostrów
Wielkopolski. W obu przypad-

kach faworytami są trzecioli-
gowcy z Ostrowa.

W okręgu leszczyńskim pół-
finały odbędą się 22 kwietnia.
W spotkaniu czwartoligowców
GromWolsztynzagrazObrą1912
Kościan, a występująca w klasie
okręgowej Rawia Rawicz podej-
mować będzie czwartoligową
Polonię 1912 Leszno. Mecze roz-
poczną się o godzinie 17.30.

Najbardziej zaawansowana
jest już pucharowa rywalizacja
wokręgukonińskim.Wiadomo,
że 6majaogodz.17 weWrześni
wfinalebroniącytrofeumSokół
Kleczewspotkasięzinnymtrze-
cioligowcem Victorią Września.

Z kolei najmniej zaawanso-
wanesąrozgrywkiwOZPNPiła.
Dopierowpoprzednimtygodniu
wyłonionotamćwierćfinalistów.
22 kwietnia zagrają: Fortuna
Wieleń–LubuszaninTrzcianka,
PoloniaJastrowie–IskraSzydło-
wo, GLKS Wysoka – Nielba
Wągrowiec, Iskra Wyszyny –
Nielba II Wągrowiec.a
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Piłka nożna

Dzisiaj w Środzie Bekas kontra Bekas
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