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TENIS
Awans Janowicza
Jerzy Janowicz awansował we
wtorek do drugiej rundy
wielkoszlemowego turnieju
Roland Garros na kortach
ziemnych w Paryżu (pula na-
gród 10,45 miliona euro). Ło-
dzianin pokonał 6:7 (4-7), 6:3,
6:4, 6:4 grającego z dziką kartą
20-letniego Francuza
Maxime’a Hamou sklasyfiko-
wanego na 225. miejscu
w światowym rankingu ATP,
Polak zajmuje obecnie 50. lo-
katę. W drugiej rundzie rywa-
lem Janowicza będzie
w czwartek rozstawiony z nu-
merem 23. Argentyńczyk Leo-
nardo Mayer, który wygrał
z Czechem Jirim Veselym 3:6,
7:6 (8-6), 6:3, 5:7, 6:2.

KOLARSTWO
Hiszpański etap
Wczorajszy etap Giro d’Italia
można nazwać królewskim.
Kolarze mieli do pokonania
177 kilometrów z pięcioma gó-
rami po drodze, w tym z mor-
derczym podjazdem na Passo
del Mortirolo, czyli górską pre-
mię I kategorii. To był hi-
szpański etap, bowiem wygrał
Mikel Landa (Astana), a w kla-
syfikacji generalnej prowa-
dzenie utrzymał jego rodak
Alberto Contador (Tinkoff-
Saxo). Landa awansował
na drugą pozycję kosztem
Włocha Fabio Aru (Astana).

PIŁKA NOŻNA
Wisła szuka pieniędzy
Wisła Kraków szuka pieniędzy,
które wspomogłyby jej budżet.
Najnowszym pomysłem zarzą-
du „Białej Gwiazdy” jest emisja
obligacji. Ich sprzedaż przynio-
słaby zastrzyk gotówki, co poz-
woliłoby spłacić najpilniejsze
zobowiązania. Przy ul. Rey-
monta liczą, że w ten sposób
uda się pozyskać blisko cztery
miliony złotych. Na razie w klu-
bie nie chcą komentować całej
sprawy. Związane jest to z tym,
że formalna decyzja o emisji
obligacji nie została jeszcze
podjęta. (LUMAR)

W skrócie

PIŁKA NOŻNA
Zamieszki w Rzymie
Regularna bitwa z policją, lata-
jące kamienie, dwie osoby
dźgnięte nożem w brzuch. To
efekt zamieszek do jakich
doszło przy okazji meczu
Lazio Rzym z AS Romą (2:1 dla
Romy). W zamieszkach wzięła
także udział spora grupa kibi-
ców Wisły Kraków, którzy wy-
brali się do Rzymu, by przypie-
czętować zgodę z fanatykami
Lazio. Dobre stosunki sympa-
tyków obu ekip łączą od końca
2013 roku. (LUMAR)

Tylkogodzinypozostałydoroz-
poczęcia 75. mistrzostw Europy
wwioślarstwieseniorów.Dzisiaj
nadJezioremMaltańskimbędzie
jużbardzogwarno.DoPoznania
przyjechały już praktycznie
wszystkie ekipy z 33 krajów.

W czwartek o godz. 18.30
nad jeziorem ceremonia otwar-
cia ME, a od piątku walka na to-
rze. Eliminacje rozpoczną się
o godz. 9.30. W sobotę o tej sa-
mej porze półfinały, a po połud-
niu finały D i C. W niedzielę
od8.45finałyB,awalkaomeda-
le rozpocznie się o 10.33. W ry-
walizacji weźmie udział ponad
850zawodniczekizawodników.

Mistrzostwa Europy to naj-
większainajważniejszaimpreza
sportowawtymrokuwnaszym
kraju.Jejorganizatoramisąmia-
sto Poznań oraz Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich.

– Malta to wizytówka nasze-
go miasta. Z radością gościmy
znakomitych wioślarzy, którzy
zawsze dobrze czują się na na-
szymtorze.Jestemprzekonana,

że zobaczymy imprezę na naj-
wyższymsportowympoziomie.
W polskiej reprezentacji jest
czworo poznaniaków, którzy
mająszansenafinałyAimedale
– mówi Ewa Bąk, dyrektor Wy-
działuSportuUrzęduMiastaPo-
znania i jednocześnie przewod-
nicząca Komitetu Organizacyj-
nego ME. – Nie ma w tym przy-
padku, że organizujemy tak
ogromną imprezę. W strategii
naszegomiastado2030rokujest
zapis o organizacji imprez naj-

wyższej rangi. Od lat współpra-
cujemy z Międzynarodową Fe-
deracją Towarzystw Wioślar-
skich (FISA) i zawsze dochodzi-
liśmy do porozumienia w kwe-
stiach organizacyjnych. Podob-
nie było w tym roku. W marcu
gościliśmy przedstawicieli FISA
wPoznaniu,zktórymipotemro-
zmawialiśmypodczaszawodów
PŚ w Bled. Spełniliśmy wszyst-
kie sugestie w kwestii przygoto-
wania obiektu na mistrzostwa
Europy.Dużawtymzasługapra-

cowników Wydziału Sportu
UrzęduMiastaorazPoznańskich
OśrodkówSportuiRekreacji.Jak
zwykle wzorowo także współ-
pracujemy z przedstawicielami
środowiska wioślarskiego wPo-
znaniu. Impreza będzie z pew-
nością sukcesem organizacyj-
nym – stwierdziła Ewa Bąk.

Tymczasemdzisiajpopołud-
niu do Poznania przyjadą repre-
zentanci Polski, którzy przez
ostatni tydzień trenowali
w Wałczu. Bogusław Gryczuk,

dyrektor sportowy PZTW, uwa-
ża, że powinniśmy powalczyć
na Malcie o kilka medali.

– Tradycyjnie mocna powin-
nabyćżeńskadwójkapodwójna
Magdalena Fularczyk-Kozłow-
skaiNataliaMadaj,którabędzie
broniła złotego medalu sprzed
roku. Także czwórka podwójna
kobiet rozwija się bardzo sku-
tecznie. Liczymy na dobry wy-
stęp poznanianki Julii Mi-
chalskiej-Płotkowiak,wracającej
do kadry po przerwie macie-
rzyńskiej.Mamymocnąósemkę
męską, postępy robią też podo-
piecznitreneraAleksandraWoj-
ciechowskiego w dwójce
iczwórcepodwójnej–mówiBo-
gusław Gryczuk.

Na Jeziorze Maltańskim ry-
walizacja o medale mistrzostw
Europy toczyć się będzie w 17
konkurencjach (14 olimpijskich
i 3 nieolimpijskich). Biało-czer-
woniwystartująw14konkuren-
cjach.Naszychwioślarzyzabrak-
nie jedynie w żeńskich ósem-
kach, męskich dwójkach bez
sternika oraz męskiej jedynce.
W tej ostatniej konkurencji ma-
mymłodzieżowegowicemistrza
świata Natana Węgrzyckiego-
Szymczyka,którystudiujewSta-
nach Zjednoczonych i akurat
w czasie ME czekają go egzami-
ny. Na pewno będzie w kadrze
w następnych tygodniach i po-
walczy o kwalifikacje olimpij-
skie. a

ą

b Julia Michalska-Płotkowiak z Trytona Poznań na maltańskim torze wystartuje tym razem w jedynce
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Wioślarstwo

Jacek Pałuba
sport@glos.com

W czwartek o godz. 18.30 uro-
czyste otwarcie najważniejszej
sportowej imprezy w Polsce
w tym roku. Początek rywali-
zacji w piątek o godz. 9.30

Jutro na poznańskiej Malcie
początek mistrzostw Europy

Pięć zespołów ma szanse
na grę w finale 17 czerwca

Zdobywcy piłkarskiego Pucha-
ru Polski w poszczególnych
okręgach Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej rozpoczy-
nają dzisiaj rywalizację o to tro-
feum na szczeblu WZPN.
Triumfator zapewni sobie
udział w rozgrywkach na
szczeblu centralnym w sezonie
2015/2016.

W środę odbędą się dwa
spotkania pierwszej rundy.
Stawką spotkania Rawii Rawag
Rawicz (zdobywca pucharu
wOZPN Leszno) z KKS 1925 Ka-
lisz (OZPN Kalisz) będzie od ra-
zu awans do finału, bowiem
lepszy z tej pary w drugiej run-
dzie ma wolny los. Początek
spotkania w Rawiczu o godzi-
nie 17.

Wdrugimśrodowymmeczu
Victoria Września, która trium-
fowała w rozgrywkach PP

w okręgu konińskim o godz. 17
podejmować będzie na włas-
nym stadionie Nielbę Wągro-
wiec (OZPN Piła). Na zwycięzcę
tej konfrontacji w drugiej run-
dzie czeka już Polonia Środa
Wielkopolska, zwycięzca pu-
charowej rywalizacji w strefie
poznańskiej. Piłkarze Polonii są
jużwdrugiejrundzie,ponieważ
w rundzie pierwszej to oni tra-
fili wolny los.

Mecz, w którym Polonia
zmierzy się u siebie z lepszym
zpary Victoria – Nielba zostanie
rozegranywŚrodzieWielkopol-
skiej 10 czerwca.

Finał Pucharu Polski
na szczeblu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej odbędzie
się 17 czerwca na stadionie jed-
negozfinalistów.Gdybywspra-
wie organizacji finału kluby nie
doszłydoporozumienia,gospo-
darz zostanie wyznaczony dro-
gą losowania. a (MAC)
ą

Piłka nożna
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