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Ponad 800 zawodniczek i za-
wodników z 33 krajów weźmie
udział w 75. mistrzostwach Eu-
ropy seniorów, jakie odbędą się
naJeziorze Maltańskim. Do roz-
poczęcia tej największej impre-
zy międzynarodowej w tym ro-
kuwnaszymkraju,pozostałojuż
tylko 10 dni.

–Tojestnietylkonajważniej-
szaimprezadlaPoznaniaiWiel-
kopolski, ale też dla całego kra-
ju, bo w tym roku nie ma więk-
szejibardziejprestiżowej.Dlate-
gobardzomniecieszyjejorgani-
zacja w naszym mieście. To bę-
dzie prawdziwe wioślarskie
święto–mówiłJacekJaśkowiak,
prezydent Poznania, podczas
konferencji prasowej.

–Wielokrotniespotkałemsię
z opinią, że tor regatowy Malta
to najpiękniejszy tego typu
obiekt na świecie. Dlatego po-
winniśmy być wdzięczni jego
twórcy Klemensowi Mikule.
Malta to jest nasz wielki atut,
dlatego chciałbym, abyśmy go
wykorzystali w rozpropagowa-
niu tej pięknej dyscypliny spor-

tuwśródnajmłodszych.Jaswo-
ją karierę zawodową zawdzię-
czamwdużymstopniuklubowi
KW-04Poznań,wktórymtreno-
wałem w młodości. Wioślar-
stwo to sport, który uczy wy-
trzymałości, uczy dyscypliny,
aleteżpracyzespołowej.Cieszy
mnie również fakt, że nasze za-
wody,naszobiektinaszemiasto
obejrzywtelewizji50milionów
ludzi w całej Europie. Bardzo
ważne jest również to, że poka-
zujemy współpracę miasta
z klubami i stowarzyszeniami

sportowymi wioślarstwa oraz
sponsorami, którzy są bardzo
mocno zakotwiczeni w Pozna-
niu, jak choćby Volkswagen,
Aquanet czy Międzynarodowe

Targi Poznańskie – stwierdził
prezydent Jacek Jaśkowiak.

Podczas poniedziałkowej
konferencjiniebrakowałopytań
o organizacyjny i sportowy
aspekt zbliżających się mi-
strzostw Europy (29–31 maja).

–WioślarskiemistrzostwaEu-
ropy w Poznaniu odbędą się
poraztrzeci.Najpierwtobyłrok
1958. Po 1973 roku mistrzostwa
Europy zawieszono, ale potem
między innymi nasza federacja
bardzooptowałazaichprzywró-
ceniem. I tak też się stało,

aw2007rokuorganizatorembył
Poznań. Po ośmiu latach wraca-
my nad Maltę i pod względem
startujących,tezawodybędąre-
kordowe. Od trzech lat mistrzo-
stwa Europy rozgrywane są
w środku sezonu i dla wielu re-
prezentacji jesttoważnyspraw-
dzian przed mistrzostwami
świata. A w tym roku światowy
czempionat we Francji będzie
jednocześnie kwalifikacją olim-
pijskądoRiodeJaneiro–powie-
dział Ryszard Stadniuk, prezes
Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich, który jest jedno-
cześnie przewodniczącym Ko-
misji Europejskiej Międzynaro-
dowej Federacji Towarzystw
Wioślarskich (FISA).

Biało-czerwonipierwszetre-
ningi w Poznaniu zaplanowali
na środę, 27 maja. Tego dnia ka-
drowicze przyjadą do stolicy
Wielkopolski ze zgrupowania
w Wałczu. W czwartek, 28 maja
ogodz.18.30odbędziesięoficjal-
na ceremonia otwarcia mi-
strzostw,aodpiątkowegoporan-
ka rozpoczną się biegi elimina-
cyjne. Finały A zaplanowano
na niedzielę, 31 maja.

Mistrzostwaciesząsiędużym
zainteresowaniem zagranicz-
nychmediów.Akredytowałosię
blisko100dziennikarzy.Specjal-
ne studia będą mieli Anglicy,
NiemcyiFrancuzi,aleobecnych
na Malcie będzie wiele innych
zagranicznych ekip. Transmisje
w TVP i Eurosporcie. a
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b W 2009 roku na torze regatowym Malta w Poznaniu odbyły się wioślarskie mistrzostwa świata
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Wioślarstwo

Jacek Pałuba
sport@glos.com

Od 29 do 31 maja torze regato-
wym Malta rywalizować bę-
dzie ponad 800 zawodniczek
izawodników z 33 krajów.
Emocji napewno nie zabraknie

Rekordowa obsada wioślarskich
mistrzostw Europy w Poznaniu

Najlepszy zespół rundy zasad-
niczej BM Slam Stal Ostrów po-
twierdził dominację w fazie
play-off, w wielkim finale I ligi
pokonując 3:1 Sokoła Łańcut.
Tym samym podopieczni Mi-
kołaja Czai wywalczyli awans
do ekstraklasy.

Finałowarywalizacjapomię-
dzy dwoma najlepszymi druży-
nami sezonu zasadniczego, co
niezdarzyłosięodpięciulat,by-
łaniezwyklewyrównana,pomi-
mo tego, że skończyła się
po czterech meczach.
Ostrowianie triumfowali
na własnym parkiecie po do-
grywce oraz różnicą zaledwie
dwóch punktów. W Łańcucie
mecze toczyły się już bardziej
pod dyktando jednej z drużyn.
PierwszespotkaniegraczeDariu-
szaKaszowskiegowygrali71:60,

aledzieńpóźniejzwygranejcie-
szyli się rozpędzeni od pierw-
szych minut ostrowianie.

Dla trenera Mikołaja Czai był
to pierwszy sezon, podczas któ-
rego prowadził zespół w fazie
play-off i od razu okazała się
szczęśliwy. O sukces nie było ła-
two. Ostrowianie pierwszą run-
dę przebrnęli bez porażki, ale
o wyniku półfinałowej rywali-
zacji z Legią przesądził dopiero
piąty mecz. W tej części sezonu
BM Slam Stal musiała sobie ra-
dzić bez wszechstronnego sil-
nego skrzydłowego, Tomasza
Andrzejewskiego. Mikołaj
Czaja dzięki szerokiej ławce po-
trafił go jednak zastąpić.

W czwartym meczu finału,
jak się później okazało ostat-
nim, klasę zaprezentował To-
masz Ochońko. Uhonorowany
przez pierwszoligowych trene-
rów tytułem MVP sezonu za-
sadniczego koszykarz w star-
ciu z Sokołem rzucił 22 punk-
ty, a do tego zanotował aż sie-
dem asyst.

Po końcowej syrenie
w czwartym meczu w ekipie
Stalówki zapanowała wielka
radość. Od poniedziałku praca
wre jednak w klubie. Awans do
PLK to wielkie wyzwanie orga-
nizacyjne i finansowe. Poza ze-
braniem budżetu ostrowianie
muszą przekonać władze ligi,
że hala przy ul. Kusocińskiego
spełnia wymogi ekstraklasy. a
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Finał I ligi koszykarzy
Sokół Łańcut – BM Slam Stal Ostrów 71:60
(18:14, 16:7, 15:16, 22:23) i 63:76 (11:21, 16:19,
11:15, 25:21)
Najwięcej punktów: Ochońko 10 i 22, Mro-
czek-Truskowski 14 i 17, Olejnik 3 i 12.
Stan rywalizacji:1:3.
Końcowa kolejność: 1. BM Slam Stal Ostrów
Wlkp. (awans do PLK), 2. Sokół Łańcut, 3.
Miasto Szkła Krosno, 4. Legia Warszawa, 5.
Spójnia Stargard Szczeciński, 6. Znicz Basket
Pruszków, 7. ACK UTH Rosa Radom, 8. Zagłę-
bie Sosnowiec, 9. GTK Gliwice, 10. GKS Tychy,
11. Pogoń Prudnik, 12. Astoria Bydgoszcz, 13.
SKK Siedlce, 14. AZS Politechnika Poznań
(spadek do II ligi)

Radosław Patroniak
r.patroniak@glos.com

Koszykówka

Stal świętuje, ale też zaczyna działać

W skrócie

PIŁKA RĘCZNA
Vive blisko tytułu
Piłkarze ręczni Vive Tauronu
Kielce pokonali we własnej hali
Orlen Wisłę Płock 31:26 i 25:16
i są bliscy zdobycia mistrzostwa
Polski (do trzech zwycięstw).
W zespole z Kielc znakomicie
spisywał się bramkarz Marin
Sego, który wcześniej grał
w Płocku. Trzeci mecz odbędzie
się wPłocku w czwartek o 18,
ewentualny czwarty nazajutrz
otej samej porze, również
w Orlen Arenie. (LUMAR,AIP)

TENIS
Spadki w rankingach
W światowych rankingach ko-
lejne spadki zanotowali za-
równo Agnieszka Radwańska
jak i Jerzy Janowicz.
Radwańska, która jeszcze nie-
dawno była w czołówce teraz
z 13. spadła na 14. miejsce.
Pierwsze miejsce w rankingu
utrzymała Amerykanka
Serena Williams. W pierwszej
trójce znajdują się też Rosjan-
ka Maria Szarapowa, a także
Rumunka Simona Halep.
W gronie 100 najlepszych teni-
sistek świata jest Magda
Linette z Grunwaldu Poznań
(100. miejsce). 108. miejsce
zajmuje Urszula Radwańska
O jedną pozycję w rankingu
ATP spadł również Jerzy
Janowicz. Obecnie polski teni-
sista zajmuje 47. miejsce. Zde-
cydowanie przewodzi Serb
Novak Djoković, który wy-
przedza Szwajcara Rogera
Federera i Brytyjczyka An-
dy’ego Murraya. (LUMAR)

Adam Długaś z KTK Kalisz wy-
grał56.MałyWyścigPokoju.Lo-
sy imprezy rozstrzygnęłysięjuż
w piątek na pierwszym etapie,
kiedy to Adam Długaś odjechał
peletonowinatrzyminuty.Wso-
botę czasówkę wygrał Filip
Żarczyński z Victorii Jarocin,
a kryterium na Smochowicach
Dawid Pluta z Koźminianki
Koźminek.

W niedzielę kolarze pokona-
li 25km.Postarciepeletonszyb-
ko rozpadł się na grupy. Pierw-
szą lotną premię wygrał Długaś,
a drugi był Dawid Szaliński
z UKS Ratusz Maszewo. Na ko-
lejnejpremiipierwszybył Pluta.
Na finiszu na ulicach Szamotuł
najszybszy był Dawid Wiśniew-
ski ze Społem Łódź. Na drugim
stopniu podium stanął Pluta,
atrzecibyłDawidZielińskizLKS

Baszta Golczewo. Ostatecznie
w klasyfikacji indywidualnej
drugi był Pluta, a trzeci Kacper
Majewski z KKS Gostyń. Kaje-
tan Sztuba, najlepszy kolarz go-
spodarzyzawodówKKTarnovii
wywalczył szóste miejsce.

Wklasyfikacjidrużynowej56.
MWP wygrało Społem Łódź.

Drugie miejsce dla Baszty Gol-
czewo, a trzecie MLUKS Burg-
hardt Raszków.

– Mały Wyścig Pokoju to dla
młodychkolarzydobraimpreza.
Mogą się nauczyć, jak jeździć
wpeletonie–mówiJacekKołba,
trener LKS Baszta Golczewo. a
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Robert Domżał
r.domzal@glos.com

Kolarstwo

Adam Długaś z Kalisza uciekł i... wygrał

b Adam Długaś na czele peletonu. Za nim Dawid Pluta, w zielonej
koszulce. Tak było na Smochowicach
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Wioślarskie
mistrzostwa Europy

na Jeziorze
Maltańskim odbędą

się już po raz trzeci


