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PIŁKA NOŻNA
A T-Mobile Ekstraklasa, Górnik
Łęczna – Ruch Chorzów, sobota,
godz.15.10,Canal+Sport2oraznSport,
PGEGKSBełchatów–ZawiszaByd-
goszcz,sobota,godz.17.40,Canal+
Sport,ŚląskWrocław–Lechia
Gdańsk,sobota,godz.20.10,Canal+
Sport,JagielloniaBiałystok–Górnik
Zabrze,niedziela,godz.15.10,Canal+
Sport2,LegiaWarszawa–WisłaKra-
ków,niedziela,godz.15.25,Canal+
Sport,Lech Poznań – Pogoń
Szczecin,niedziela,godz.17.55,
Canal+Sport.
A Liga włoska, Hellas Verona –
Juventus Turyn, sobota,godz.
17.55,nSport,Napoli–LazioRzym,
niedziela,godz.20.40,Canal+Sport2,
Fiorentina–ChievoVerona,niedzie-
la,godz.20.40,OrangeSport.
A PucharHiszpanii,finał,Athletic
deBilbao–FCBarcelona,sobota,
godz.21.25,TVP1,
A PucharNiemiec,finał,Borussia
Dortmund–VfLWolfsburg,sobota,
godz.19.55,TVPSport.
A Mistrzostwaświatadolat20,
Ghana–Austria,sobota,godz.8.45,
Eurosport2orazTVPSport.

ŻUŻEL
A PGE Ekstraliga, Falubaz Z. Góra
– Fogo Unia Leszno, niedziela,godz.
16.30,nSport,Stal Rzeszów – Unia
Tarnów, niedziela,godz.19,nSport.
WIOŚLARSTWO
A MistrzostwaEuropywPozna-
niu,niedziela,godz.10.20,TVPSport,
niedziela,godz.14.30,TVP1.
WYŚCIGISAMOCHODOWE
A Drift Masters Grand Prix
w Poznaniu, sobota,godz.12.30,
niedziela,godz.12.30,nSport.
KOLARSTWO
A Girod’Italia,sobota, godz. 14.30,
Eurosport, ostatni 21. etap, niedzie-
la, godz. 14.30, Eurosport.
A TauronLangTeamRacewRze-
szowie,niedziela,godz.10,TVPSport.
SIATKÓWKA
A LigaŚwiatowamężczyzn,Au-
stralia–Włochy,sobota,godz.8.30,
PolsatSport,Bułgaria–Kanada,so-
bota,godz.16.30,PolsatSport,nie-
dziela,godz.19.30,PolsatSport,Belgia
–Finlandia,sobota,godz.20,Polsat
SportExtra,niedziela,godz.16,Polsat
SportNews,Argentyna–Kuba,so-
bota/niedziela,godz.2,PolsatSport,
KoreaPłd.–Francja,sobota,godz.7,

PolsatSportExtra,niedziela,godz.7,
PolsatSport,Japonia–Czechy,sobo-
ta,godz.7,PolsatSportNews,niedzie-
la,godz.7,PolsatSportExtra,Brazylia
–Serbia,niedziela,godz.14.50,Polsat
Sport,USA–Iran,sobota/niedziela,
godz.4,PolsatSportExtra,niedzie-
la/poniedziałek,godz.1,PolsatSport.
A Międzynarodowy turniej to-
warzyski kobiet w Montreux, pół-
finały,sobota,godz.14,PolsatSport,
godz.16.30,PolsatSportExtra,finał,
niedziela,godz.16,PolsatSportExtra.
KOSZYKÓWKA
A Tauron Basket Liga męż-
czyzn, PGE Turów Zgorzelec –
Stelmet Zielona Góra,sobota,
godz.19.50,PolsatSportNews.
PIŁKARĘCZNA
A FinalFourLigiMistrzów,półfina-
ły,sobota,FCBarcelona–VIVE
TauronKielce,godz.14.15,Canal,
THWKiel–MKB-MVMVeszprem,
godz.17.30,Canal+Sport2,mecz
otrzeciemiejsce,niedziela,godz.
14.15,Canal+,finał,niedziela,godz.17,
Canal+. a (MAC,LUMAR)
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Sportowy weekend w telewizji. Co? Gdzie? Kiedy? O której? Sportowy weekend

W skrócie

KOLARSTWO
Contador kontroluje
19. etap wyścigu Giro d’Italia
z Gravellona Toce do Cervinii
(236 km) po samotnej uciecz-
ce wygrał Fabio Aru (Astana).
Drugi był Ryder Hesjedal
(Cannondale-Garmin) ze stra-
tą 28 sekund, a trzeci Rigo-
berto Uran (Omega Pharma-
Quick Step) – minuta i 10 stra-
ty. Lider, Alberto Contador
(Tinoff-Saxo) stracił do zwy-
cięzcy minutę i 18 sekund.
Do końca Giro zostały dwa
etapy. W sobotę kolarze wjadą
na „dach wyścigu”, czyli naj-
wyższe wzniesienie – Colle
delle Finestre (2178 metrów
npm.), a finiszować będą
w Sestiere. Liderem jest nadal
Contador, który ma aż cztery
minuty i 37 sekund przewagi
nad Aru, trzeci jest Mikel
Landa ((Astana) – 5.15 straty.

PIŁKA NOŻNA
Sokół gromi Ostrovię
W piątkowym meczu inaugu-
rującym 32. kolejkę trzeciej ligi
Sokół w Kleczewie rozgromił
Ostrovię 1909 Ostrów Wielko-
polski 7:0 (3:0). Po dwie bramki
dla gospodarzy zdobyli: To-
masz Kowalczuk (2. karny,
90+2), Arkadiusz Bajerski (36,
62), Jakub Antosik (73, 78),
a jednego gola strzelił Sebastian
Śmialek (21). Sokół jest na dru-
gim miejscu które po 32. kolej-
ce zachowa bez względu na po-
zostałe rezultaty. Lideruje War-
ta Poznań.

KOSZYKÓWKA
Wygrana Turowa
W pierwszym finałowym me-
czu Tauron Basket Ligi koszy-
karze PGE Turów Zgorzelec,
aktualni mistrzowie Polski, po-
konali Stelmet Zielona Góra
85:77 (21:13, 18:21, 23:18, 23:25)
i w rywalizacji do czterech
zwycięstw prowadzą 1:0. Drugi
mecz w sobotę również w Zgo-
rzelcu (godz. 20, Polsat Sport
News). Najwięcej punktów dla
Turowa: Collins 21 (2x3), Kulig
17 (1), Chyliński 13 (3), Taylor 8,
Czyż 8; dla Stelmetu: Koszarek
18 (3), Hosley 13 (1), Robinson
13 (2), Cel 10 (1). (LUMAR)

Niezły początek naszej ekipy
na regatach o medale ME
A To był udany pierwszy dzień mistrzostw na poznańskiej Malcie dla naszych zawodników
A Miłą niespodziankę sprawiła czwórka podwójna, która wygrała bieg eliminacyjny

W piątek przed południem
czwórka podwójna w składzie:
MateuszBiskup,DariuszRadosz,
Mirosław Ziętarski oraz Wiktor
Chabel(PosnaniaRBW)wygrała
wyścig eliminacyjny 75. Mi-
strzostwEuropywwioślarstwie
seniorów rozgrywanych w Po-
znaniu i wywalczyła awans
do niedzielnego finału.

– To dopiero pierwszy krok,
alejestemzadowolonynietylko
z wygranej, lecz też z poziomu,
jakizaprezentowaliśmy.Pokona-
liśmy medalistów mistrzostw
świata. Trochę ich zaskoczyli-
śmy, bo płynęliśmy bardzo do-
brze, ale to jest osada, która
wciążsiędocieraiczasamipotra-
fizgubićrytm–mówiłpowyści-
gu trener Aleksander Wojcie-
chowski.

Klasę potwierdziły broniące
tytułu mistrzyń Europy Natalia
Madaj i Magdalena Fularczyk-
Kozłowska,startującewdwójce
podwójnej.Weliminacjachzaję-
ły pierwsze miejsce i w sobotę
wystąpią w półfinale. – Poznań-
ski tor znamy od podszewki,
startowałyśmy przez wiele lat

w poznańskich klubach. No i li-
czymywniedzielęnadoping na-
szych kibiców – stwierdziła
Fularczyk-Kozłowska.

Dwójka podwójna wagi lek-
kiej – Weronika Deresz i Joanna
Dorociakrównieżmająsięczym
pochwalić–władnymstyluwy-
grały swój pierwszy wyścig.

–ZrobiłyśmywrażenienaHo-
lenderkach.Pokazałyśmyim,że
to my rządzimy na torze. Mam

tylko nadzieję, że potwierdzimy
tenwynikwpółfinale–przyzna-
łaWeronikaDeresz.–Chciałyby-
śmy powalczyć o medal, może
nawet o złoto. Są na to szanse –
dodałazkoleiDorociak.Wsobot-
nichpółfinałachwystąpikobieca
czwórka podwójna, która była
druga w eliminacjach. Również
drugą lokatę zajęła męska ósem-
ka oraz Jerzy Kowalski w jedyn-
ce wagi lekkiej.

RyszardStadniuk,prezesPol-
skiegoZwiązkuTowarzystwWio-
ślarskich uważa, że to był udany
startmistrzostwdlaPolaków–tyl-
ko dwie spośród 14 osad straciły
szansenawalkęomedale.

Medali na pewno nie zdobę-
dą dwie męskie dwójki podwój-
ne. Dawid Grabowski (Posnania
RBW)iAdamWicenciak(KW-04
Poznań) przypłynęli na trzeciej
pozycji i wystąpią w półfinale

C/D, natomiast w wadze lekkiej
Artur Mikołajczewski i Miłosz
Jankowskiwswoimrepesażuza-
jęliczwartemiejsceiwalczyćbę-
dą tylko w finale C.

– Szkoda, że obie dwójki od-
padły z walki o finał, ale konku-
rencjajestbardzoduża.General-
nie możemy być zadowoleni
z występów naszych reprezen-
tantów.Największąniespodzian-
ką była pozytywna postawa na-
szej czwórki podwójnej, która
wygrała z osadami Niemiec

i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy
nadobrejdrodze,żebywtejkon-
kurencji,wktórejprzezwielelat
dominowaliśmy, znów odgry-
wać w świecie znaczącą rolę –
podsumowałRyszardStadniuk.

Niezbyt udany powrót za-
notowała Julia Michalska-
Płotkowiak, która w swoim
przedbieguprzypłynęłaostatnia
daleko za przeciwniczkami. a

ą

Karol Maćkowiak
sport@glos.com

Wioślarstwo

b W ósemkach kobiet biało-czerwoni nie mają swoich reprezentantek, ale zmagania tych osad
zapowiadają się bardzo pasjonująco, trudno bowiem wskazać zdecydowane faworytki do złota
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Piątek, 29.05
Multi Multi – godz. 14.00
2, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32,
38, 48, 52, 63, [65], 75, 77, 79
Multi Multi – godz. 21.40
2, 3, 4, 7, 21, 35, 39, 42, 43, 45, 46,
49, 53, 58, [65], 70, 72, 73, 78, 79
Kaskada
1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24
Mini Lotto
7, 8, 12, 17, 32

Lotto

Julia Michalska-
Płotkowiak

po urlopie
macierzyńskim nie

odzyskała formy

Jużtylkotrzykolejkispotkańpo-
zostały do zakończenia drugiej
fazy rozgrywek w ekstralidze.
W bardzo trudnej sytuacji znaj-
duje się Posnania, która zamyka
tabelęgrupyspadkowejijestbli-
sko degradacjidopierwszej ligi.

W sobotę o godz. 15 na boi-
sku przy ul. Słowiańskiej Musz-
kieterowieporazostatniwobec-
nym sezonie wystąpią
przedwłasnąwidownią,aichry-
walem będzie 15 Pogoń Awenta
Siedlce. Poznaniacy do wyprze-
dzającychichdrużynOrkanaSo-
chaczew oraz Juvenii Kraków
tracąobecniedwapunktyiżeby
opuścićostatniąpozycję, muszą
koniecznie wygrywać. Problem
wtym,żesobotnirywaltowciąż
jeszczeaktualnywicemistrzPol-
ski,drużynaktóradośćprzypad-
kowoznalazłasięwgrupiespad-

kowejiktórawtejgrupiezdecy-
dowanie przewyższa trzy pozo-
stałe zespoły.

– Nie jesteśmy faworytami,
ale zawodnicy zrobią wszystko,
by wygrać. Inna sprawa, czy
chęciiambicjaokażąsięwystar-
czające – mówi Jacek Kalka, kie-
rownik drużyny Posnanii.

Trenerowi Dominikowi
Machlikowi nie brakuje kłopo-
tów. Pod dużym znakiem zapy-
taniastoiwystępDominikaZdu-
na, nie wiadomo także czy bę-
dziemógłzagraćPatrykWyrwas.
Wsobotęnaboiskuniezobaczy-
my także doświadczonego To-
masza Nowaka, który być może
wzmocni zespół, ale dopiero
w ostatnich meczach w Krako-
wie i Sochaczewie. a

ą

Grupa mistrzowska – sobota: Ogniwo
Sopot – Master Pharm Budowlani Łódź
(11), Lechia Gdańsk – Arka Gdynia (13.30);
Grupa spadkowa – sobota: Posnania –
Pogoń Awenta Siedlce (15); niedziela: Or-
kan Sochaczew – Juvenia Kraków (15).

Krzysztof Maciejewski
sport@glos.com

Rugby

Posnania w kłopotach


