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Dzisiajzostanierozegrana25.ko-
lejkaspotkańwtrzeciejlidze.Li-
der tabeli Warta Poznań przy ul.
Droga Dębińska podejmie nie-
równo grającą Centrę Ostrów
Wielkopolski. Faworytami są
z pewnością poznańscy zieloni,
którzy powinni zrobić kolejny
krok na drodze do mistrzostwa
grupy, ale podopieczni trenera
Marka Wojtasiaka to zespół nie-
obliczalny, potrafiący w trzeciej
lidze ograć każdego rywala.

Bardzointeresującozapowia-
dasięrównieżdrugaostrowsko-
poznańska konfrontacja.
W Ostrowie Wielkopolskim spi-
sująca się poniżej oczekiwań
Ostrovia 1909 zagra z trzecim
w tabeli Lechem II Poznań.

Przed własną widownią za-
grają także wicelider Sokół
Kleczew, który zmierzy się

z groźnym beniaminkiem Spar-
tąBrodnicainiechcącponownie
stracićdystansudorywali,nana-
stępne potknięcie pozwolić już
sobie nie może. Po komplet
punktówpowinnysięgnąćPolo-
nia Środa Wielkopolska i Nielba
Wągrowiec, które u siebie grać
będą ze znacznie niżej notowa-
nymi rywalami – odpowiednio
Unią Solec Kuj. i Chełminianką.

Na zwycięstwo, bardzo po-
trzebnewrywalizacjiobezpiecz-
ną lokatę liczą piłkarze Unii
Swarzędz,którychczekawyjaz-
dowe spotkanie ze zdecydowa-
nie najsłabszym zespołem roz-
grywek Włocławią Włocławek.
Podopieczni trenera Marcina
Drajera nie mogą jednak lekce-
ważyć rywala.

– W ogóle nie biorę pod uwa-
gęinnegorozstrzygnięcianiżna-
sze zwycięstwo – powiedział
nam szkoleniowiec Unii.

W Tarnowie Podgórnym
Tarnovia, której szanse na unik-
nięciedegradacjisąjużznikome,
na pewno zrobi wszystko, żeby

zrehabilitowaćsięzadwieostat-
niebardzowysokieporażki–1:8
zUnią Swarzędz i niedzielne 0:7
we Wronkach z rezerwami Le-
cha.Łatwojednakniebędzie,bo
JarotaJarocinwiosnąradzisobie
bardzo dobrze.

Jednymzciekawszychpowi-
nien być w tej kolejce mecz
Victorii Września z Pogonią
Mogilno. To będzie spotkanie
jakbyosześćpunktów.Zwycięz-
ca znacznie zwiększy szanse
nawydostaniesięzestrefyspad-
kowej. Remis nie zadowoli żad-
nej z drużyn. a

ą

25. kolejka trzeciej ligi
środa: Tarnovia Tarnowo Podgórne – Jarota
Jarocin (16), Warta Poznań – Centra Ostrów
Wielkopolski (17), Polonia Środa Wielkopol-
ska – Chełminianka Chełmno (17), Victoria
Września – Pogoń Mogilno (17), Sokół
Kleczew – Sparta Brodnica (17), Nielba
Wągrowiec – Unia Solec Kujawski (17), Start
Warlubie – Wda Świecie (17), Ostrovia 1909
Ostrów Wielkopolski – Lech II Poznań (17.30),
Włocławia Włocławek – Unia Swarzędz (18).

PIŁKA NOŻNA
Trzecie trafienie
Łukasza Szukały
Łukasz Szukała zdobył już trzy
gole w saudyjskiej ekstraklasie
dla zespołu Al-Ittihad. Tym ra-
zem 30-letni reprezentant Pol-
ski pokonał bramkarza Al-
Taawon w meczu 24. kolejki,
zespół polskiego obrońcy wy-
grał 4:3. Al-Ittihad zajmuje
czwarte miejsce w lidze z do-
robkiem 48 punktów.

PIŁKA NOŻNA
Boruc awansował
Bournemouth zapewniło sobie
awans do Premier League. Ze-
spół Artura Boruca pokonał
Bolton 3:0 w przedostatniej ko-
lejce Championship. Dzięki
przewadze trzech punktów
i korzystnemu bilansowi bra-
mek trzecie w tabeli Middles-
brough nie będzie już w stanie
wyprzedzić klubu z kurortu
nad kanałem La Manche.(AIP)

W skrócie

PIŁKA RĘCZNA
Zmiany w Vive
Vive Tauron Kielce potwierdzi-
ło informację, że po zakończe-
niu sezonu Tomasz Rosiński
przejdzie do Chrobrego Gło-
gów. Rosiński, to jeden z naj-
dłużej grających w Kielcach za-
wodników – do Vive trafił
w 2005 r. Z obecnego zespołu
dłuższy, nieprzerwany staż
w Kielcach ma tylko Piotr
Grabarczyk (od 2001), który
po tym sezonie również żegna
się z Vive, przechodzi do HSV
Hamburg. (LUMAR)

Krzysztof Maciejewski
sport@glos.com

Piłka nożna

Trzecioligowa środa w Wielkopolsce

Złote medalistki, czyli Iwona
Matkowska, Monika Michalik
i Agnieszka Wieszczek-Kordus
podczascałegoturniejuniestra-
ciły ani jednego punktu tech-
nicznego. Najbardziej zaciętą
walkę stoczyła w finale
Matkowska. Aktualna wicemi-
strzyni świata wygrała z rywal-
ką... 7:0.

– Z jednej strony forma
dziewczyn bardzo cieszy, z dru-
giej strony po raz kolejny oka-
zało się, że nasza krajowa czo-
łówka nie ma konkurencji. Bez
następczyń za kilka lat może-
my być bezradni na wielkich
imprezach. Mamy sukcesy
w kadetkach i juniorkach, ale ta
przepaść w umiejętnościach
jest zaduża. Związek już dawno
powinien tę kwestię przemy-
śleć, bo finansowanie przygo-
towań do startu na MŚ i igrzy-
skach jest niezbędne, ale to nie
znaczy, że można zapominać o
młodzieżowych reprezenta-
cjach – tłumaczył trener Wiesz-
czek-Kordus, Piotr Krajewski.

Złote trio Grunwaldu spo-
kojnie może szykować się
do dwóch najważniejszych im-
prez sezonu, czyli Igrzysk Eu-
ropejskich w Baku (12-28
czerwca) i MŚ w Las Vegas (7-12
września). – Igrzyska zastąpiły
w tym sezonie mistrzostwa Eu-
ropy. Nie jest to jakiś wielki
problem poza tym, że zmienił
się termin zawodów. Dotych-
czas ME były w kwietniu, więc
zbudowanie dwóch szczytów
formy było łatwiejsze niż

w tym roku. Dlatego rywaliza-
cję w Baku PZZ potraktuje wy-
bitnie kontrolnie, tym bardziej
że nie wiadomo jak poważnie
te zawody potraktują inne fe-
deracje – dodał Krajewski.

Jego zdaniem na MŚ w Las
Vegas, gdzie będzie nie tylko
walka o medale, ale również
o kwalifikacje olimpijskie (zdo-
będzie je pierwsza szóstka
w każdej wadze) nasze liderki
czeka trudne zadanie. – Na nie-
dawnym drużynowym PŚ

w Rosji zajęliśmy siódme miej-
sce, więc trzeba sobie zdawać
sprawę, że nie jesteśmy w świa-
towej elicie zapasów. „Wyszar-
panie” medalu czy kwalifika-
cji na zawodach w stolicy kasyn
będzie więc sporym sukcesem
– przekonywał członek sztabu
szkoleniowego żeńskiej repre-
zentacji, prowadzonej przez
Krzysztofa Ołęczyna.

W męskiej części turnieju
o MP w zapasach najbardziej
emocjonowano się starciem

brązowego medalisty z igrzysk
w Londynie, Damiana
Janikowskiego(ŚląskWrocław),
z 24-letnim Tadeuszem
Michalikiem (Sobieski Poznań)
w wadze 85 kg. Finałowe star-
ciewygrałwrocławianin6:0,ale
w tym sezonie przegrywał już
z naszym zawodnikiem na tur-
nieju naWęgrzech 0:8. – Przyje-
chałem tutaj jak po swoje. „Uje-
chałem” gościa i koniec. Teraz
nie ma wątpliwości, kto jest
wtejkategoriinajlepszy–odgra-
żał się tuż po walce Janikowski.

Dla kolegi z reprezentacji
i piątego zawodnika ostatnich
MŚtonapewnokontrowersyjna
wypowiedź, ale emocje dałoby
się rozładować, gdyby nie pro-
gram igrzysk. – Tadek w wadze
80 kg był wyżej sklasyfikowany
w rankingu światowym niż
Janikowski, ale musiał przejść
„piętro” wyżej, bo to kategoria
nieolimpijska.Szkoda,żetaksię
stało,bomoglibyśmymiećwRio
de Janeiro dwóch kandydatów
do medalu, a nie jednego – za-
kończył Krajewski.a

ą

ZłocimedaliściMPwZgierzuzWielkopolski
kobiety: Iwona Matkowska (48 kg), Agniesz-
ka Wieszczek-Kordus (69 kg), Monika
Michalik (63 kg, wszystkie Grunwald Poznań)
mężczyźni: (styl wolny) Radosław Baran (97
kg, Grunwald Poznań), Robert Baran (125 kg,
Ceramik Krotoszyn), (styl klasyczny) Jakub
Tim (80 kg), Edgar Babayan (75 kg, obaj
Sobieski Poznań)

b Aktualna wicemistrzyni świata Iwona Matkowska w Zgierzu z łatwością sięgnęła po złoto na MP
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Zapasy

Radosław Patroniak
r.patroniak@glos.com

Mistrzostwa Polski w zapa-
sach, rozegrane w miniony we-
ekend w Zgierzu, stały
pod znakiem dominacji za-
wodniczek Grunwaldu Poznań

Złote trio kobiet z Grunwaldu
i niegrzeczna „jazda” medalisty
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