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Wpierwszymmeczugrupowym
tegorocznej Ligi Światowej re-
prezentacja Polski po świetnej
grze pokonała 3:0 w gdańskiej
ErgoArenieRosję.Dlabiało-czer-
wonychbyłtopierwszymeczod
ośmiu miesięcy, od pamiętnych
dla nas mistrzostw świata. W
tym czasie nasza kadra mocno
sięzmieniła.Wwyjściowejszóst-
cetrenerStephaneAntigaposta-
wił m.in. na powracających do
drużyny narodowej Bartosza
KurkaiGrzegorzaŁomaczaoraz
debiutującego w dorosłej siat-
kówce Mateusza Bieńka.

Tegopierwszegoselekcjoner
z przyjęcia przestawił na atak. –
Takazmiananigdyniejestłatwa,
ale Bartek ciężko pracuje i już
w tej chwili gra na wysokim po-
ziomie – powiedział przed me-
czemAntiga.IKurektopotwier-

dził na boisku, bo obok Mateu-
sza Miki był motorem napędo-
wymnaszegozespołu.Świetnie
grał także Bieniek. 21-letni środ-
kowy nie tylko popisywał się
skutecznymi blokami, ale także
mocnymi zagrywkami.

Całanaszadrużynarozpoczę-
łazresztąmeczzniesamowitym
animuszemiwpierwszymsecie
praktycznie nie dała rywalom
szans. Scenariusz drugiej partii
był identyczny. Polacy brylowa-
li w każdym elemencie siatkar-
skiegorzemiosła,aRosjaniejak-
byzniedowierzaniemspogląda-
li na to, co się dzieje po drugiej
stronie siatki. Trzecia odsłona
byłaniecobardziejwyrównana,
ale kapitalnych zagrywkach
Bieńka biało-czerwoni odsko-
czyli rywalom.

Tak więc mistrzowie świata
okazali się lepsi od mistrzów
olimpijskich.MVPmeczuzostał
Bieniek.Dzisiajdrugiespotkanie
tychdrużyn.Początekogodz.19
(transmisja w Polsat Sport). W
naszejgrupieLigiŚwiatowejgra-
ją jeszcze USA i Iran. a

ą

Polska – Rosja 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)
Polska: Łomacz, Kurek, Bieniek, Wrona,
Kubiak, Mika, Zatorski (libero) oraz
Możdżonek, Jarosz.

Odmieniona Polska rozbiła Rosję
Siatkówka

Tomasz Sikorski
t.sikorski@glos.com

b Bartosz Kurek obecnie gra
w reprezentacji na ataku
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b Wczoraj nad Jeziorem Maltańskim rozpoczęły się 75. Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie.
Ostatecznie wystartują w nich przedstawiciele aż 36 państw (w ostatniej chwili na listę wpisali się
Cypryjczycy, Estończycy i Węgrzy) i tyle flag powiewało na scenie przed trybunami głównymi, gdzie
odbyła się ceremonia otwarcia regat. Powitano zawodników, a potem odbyła się krótka część
artystyczna. Zaprezentowali się zespół muzyczny Krzysztofa Zalew Zalewskiego, grupa teatralna „Z
głową w chmurach” oraz Orkiestra Dęta miasta Poznania. A dzisiaj od godziny 9.30 pierwsze wyścigi.
Regaty rozpoczną się od rywalizacji męskich dwójek bez sternika wagi lekkiej. Najpierw odbędą się
eliminacje, a po południu repesaże. (LEG)
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36 państw w wioślarskich mistrzostwach

Unia i Victoria bardzo
liczą na pomoc Jaroty

Przez trzy dni rozgrywana bę-
dzie32.kolejkaspotkań w trze-
ciej lidze piłkarskiej. Zainaugu-
rujejąpiątkowymeczwicelidera
Sokoła Kleczew z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. Do roz-
strzygnięcia w tej grupie pozo-
stała jeszcze tylko jedna zagad-
ka.Niewiadomo,które dwaze-
społy,opróczWłocłaviiWłocła-
wek, Chełminianki Chełmno,
UniiSolecKujawskiorazTarno-
viiTarnowoPodgórne,opuszczą
trzecią ligę.

Ostatnie bezpieczne miejsce
zajmujeobecnieUniaSwarzędz,
która o trzy punkty wyprzedza
Pogoń Mogilno oraz o cztery
Victorię Września. Zespół ze
Swarzędzajestztejtrójkinajbli-
żej przedłużenia trzecioligowe-
gobytu,alerywaleniezamierza-
jąrezygnowaćimocnonaciska-
ją. Podopiecznym Marcina
Drajera o te punkty nie będzie
jednak łatwo, w niedzielne po-
łudnie zmierzą się bowiem we
Wronkach z rezerwami Lecha.

–Ostatniedwieporażkimoc-
no skomplikowały naszą sytua-
cję. Jeśli wygramy pozostałe
spotkania,niespadniemy–mó-
wi szkoleniowiec Unii.

Bardzo interesująco zapo-
wiada się sobotni mecz
w Wągrowcu, gdzie Nielba po-
dejmować będzie Victorię
Września.Zwycięstwogospoda-
rzypraktycznieoznaczaćbędzie
degradację zespołu Victorii.

Unii i Victorii z pomocą
przyjść może Jarota Jarocin,
który w meczu zamykającym
32. kolejkę w niedzielne popo-
łudnie podejmować będzie Po-
goń Mogilno.

Spotkania we Wronkach,
Wągrowcu i Jarocinie mieć bę-
dą zdecydowanie największe
znaczenie. Pozostałe pojedyn-
ki nie mają takiego ciężaru ga-
tunkowego. Prowadząca w ta-
beliWartaPoznań,którazapew-
niła już sobie mistrzostwo gru-
py i udział w barażach o awans
do drugiej ligi, tym razem grać
będzie w Świeciu z Wdą.

– Absolutnie nie ma mowy,
żebyśmy po zagwarantowaniu
sobie pierwszego miejsca od-
puścili pozostałe mecze. Chce-
my wygrywać do końca rozgry-
wek. Pozostałe spotkania po-
staramy się wykorzystać, by
przećwiczyć pewne warianty
gry, rozwiązania taktyczne. Za-
wodnicy będą musieli tylko
uważać, żeby w perspektywie
czekających nas meczów bara-
żowych niepotrzebnie nie osła-
bić zespołu z powodu kartek –
stwierdził trener Warty Tomasz
Bekas. a

ą

32. kolejka trzeciej ligi
piątek: Sokół Kleczew – Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski (18); sobota: Unia Solec Kujawski –
Polonia Środa Wielkopolska (11), Nielba
Wągrowiec – Victoria Września (15), Wda Świecie
– Warta Poznań (15), Centra Ostrów Wielkopolski
– Tarnovia Tarnowo Podgórne (16), Sparta
Brodnica – Chełminianka Chełmno (16), Start
Warlubie – Włocłavia Włocławek (16); niedziela:
Lech II Poznań – Unia Swarzędz (12, we
Wronkach), Jarota Jarocin – Pogoń Mogilno (15).

Piłka nożna, trzecia liga

Krzysztof Maciejewski
sport@glos.com

Wszczęte postępowanie jest
konsekwencjąśrodowycharesz-
towańwZurychuwysokoposta-
wionychdziałaczyświatowejfe-
deracji futbolu FIFA, w tym jej
wiceprezesów. Podejrzewa się
ich o korupcję i oszustwa opie-
wające na ponad 150 mln dola-
rów – pisze „The Times”.

Jak podała szwajcarska pro-
kuratura, przeszukano siedzibę
FIFAizabezpieczonokompute-
rowe dyski. Podejrzewa się, że
do korupcji doszło także na te-
renie Szwajcarii.

PolitykRolandBüchel,który
pracowałdlaorganizacji15latte-
mu, powiedział: „Parlament
imieszkańcySzwajcariimająjuż
dość tematu korupcji. Nie rozu-
mieją, dlaczego doszło do tego
w FIFA. Szwajcaria jest jednym
z krajów, w których korupcja
występuje najrzadziej na świe-
cie. Teraz masz wrażenie, że je-
steśwkrajubardziejskorumpo-
wanym niż Burkina Faso”.

Prokuratura chce też dopro-
wadzić do ujawnienia informa-
cji bankowych dotyczących

transakcji dokonanych na tere-
nieSzwajcarii.Prokuraturazba-
da też, czy nie doszło do prania
brudnych pieniędzy przez
szwajcarskiebanki.Przesłucha-
nych zostanie 10 osób.

W charakterze świadków
wystąpią m.in. członkowie Ko-
mitetu z 2010 roku, którzy bra-
li udział w przyznawaniu mi-
strzostw świata na 2018 i 2022

roku Decyzja FIFA, aby mimo
skandalu nie opóźniać zaplano-
wanych na piątek wyborów no-
wego szefa FIFA spotkała się
z niezrozumieniem opinii pub-
licznej i wielu liderów państw.

– Jesteśmy przekonani, że te
wybory powinny zostać odro-
czone.Mogłybysięodbyćwcią-
gu najbliższych sześciu miesię-
cy – powiedział stanowczo se-

kretarz generalny UEFA Gianni
Infantino.

Jak podaje agencja Reutera,
podobnego zdania jest m.in.
francuski minister spraw zagra-
nicznych Laurent Fabius. Wed-
ług niego FIFA powinna dać so-
bie czas na dalsze działania.
Oskarżenia okorupcję pojawia-
ją się już od kilku lat. a

ą

Policja wszczęła śledztwo
w sprawie FIFA
Zurych

Sylwia Arlak
sport@glos.com

Szwajcarska prokuratura ge-
neralna wszczęła postępowa-
nie w sprawie przyznania mi-
strzostw świata w piłce nożnej
w 2018 i 2022 roku

b Czy Sepp Blatter zostanie dzisiaj ponownie prezydentem FIFA?
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A Tocośzłegodlapiłkinożnej.
Poczekajmynawyjaśnienia.
Mamnadzieję,żebędąone
zkorzyściądlaświatowejfede-
racji.UEFAwspółpracujez,naz-
wijmyto,ucywilizowanymifede-
racjami.ZkoleipartneramiFIFAsą
federacjezbiednychkrajów,będą-
cychpodatnyminategotypurze-
czy.Zadajemysobieteżpytanie,
czywybórRosji iKatarunagospo-
darzymistrzostwświatabyłsłusz-
ny.Pojawiająsiękontrowersje,czy
przywyborzeniedoszłodojakiejś
mobilizacjifinansowej. Alemoże
topomócoczyścićciężkąatmo-
sferę,którajestwFIFA,ipoprawić
jejcorazgorsząreputację.Jest
zamałoczasu,byterazcośzmie-
niać.Naraziedoszłodoprzesunię-
ciaturnieju,zostanieonrozegrany
zimą.Towywołałokolejnekontro-
wersje,awprzyszłościstratyfi-
nansowe.Ktośbędziejemusiał
ponieść.PewniebędzietoFIFA.

Jerzy Dudek, były bram-
karz reprezentacji o aferze


