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W środę zespoły drugiej ligi 
odrobią część zaległości roz-
grywając mecze 20. kolejki. To 
miała być kolejka inaugurująca 
wiosenną część rozgrywek, ale 
została odwołana z powodu 
złego stanu boisk.  

Wartę Poznań czeka wyjazdowe 
spotkanie z ROW 1964 Rybnik 
(godz. 17). 

– Zwycięstwo z Błękitnymi 
w Stargardzie znacznie popra-
wiło nastroje w drużynie, złe 
po przegranej u siebie z Gryfem 
Wejherowo. Do Rybnika je-
dziemy po kolejne zwycięstwo – 
mówi Karol Majewski, kierow-
nik drużyny Warty. 

Do składu powróci pauzujący 
w sobotę z powodu kartek kapi-
tan zespołu Bartosz Kieliba, nie 
zagrają natomiast Radosław Ja-
siński i strzelec bramki w spotka-
niu z Błękitnymi Michał Przy-
była, którzy w Stargardzie naba-
wili się kontuzji. Ich urazy nie są 
bardzo groźne, ale eliminują ich 
z udziału w pojedynku z rybni-
czanami. 

Po wygranej w Stargardzie 
poznańscy zieloni wrócili 
na trzecie miejsce w tabeli, które 
na koniec rozgrywek dałoby 
awans do pierwszej ligi, ale aspi-
racje awansu zgłasza przynaj-
mniej sześć zespołów. Czwarty 
w tabeli ŁKS ustępuje Warcie 
tylko gorszą różnicą bramek, 
piąta Olimpia Elbląg traci do ze-
społu trenera Petra Nemeca je-

den punkt, a szósta Siarka Tarno-
brzeg cztery punkty .  

W środę w Wielkopolsce ko-
lejne mecze Pucharu Polski. 
W strefie poznańskiej Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej o 17 
rozegrane zostaną półfinały.  

W Tarnowie Podgórnym 
czwartoligowa Tarnovia, która 
w obecnej edycji PP wyelimino-
wała już między innymi Lecha II 

Poznań, podejmować będzie 
trzecioligową Polonię Środa 
Wielkopolska, która broni Pu-
charu Polski na szczeblu całego 
WZPN. Z kolei w Gnieźnie niepo-
konany w tym sezonie Mieszko, 
zdecydowany lider grupy pół-
nocnej czwartej ligi podejmować 
będzie innego czwartoligowca 
Kotwicę Kórnik. Podopieczni tre-
nera Mariusza Bekasa są fawory-
tami. W przypadku remisu 
o awansie zadecydują karne. 

W środę półfinały PP odbędą 
się również w okręgu konińskim. 
Sokół Kleczew podejmie Polo-
nusa Kazimierz Biskupi, a SKP 
Słupca zmierzy się u siebie z Gór-
nikiem Konin. Początek spotkań 
o godz. 16.30. 

W okręgu kaliskim w półfi-
nale jest już Biały Orzeł Koźmin 
Wielkopolski. Pozostałe mecze 
w środę. Pary: LKS Gołuchów – 
Centra Ostrów Wielkopolski, 
GKS Rychtal – KKS 1925 Kalisz, 
Ostrovia 1909 – Jarota Jarocin. 
Początek spotkań o 16.30. 

W OZPN Leszno, gdzie w pół-
finale są już MTS Pawłowice i Ko-
rona Piaski, w środę mecze Or-
kan Chorzemin – Obra Kościan 
(17) oraz Brenevia II Wijewo – 
Helios Czempin (17). ¹ 

Warta odrabia zaległości z ROW, 
a w Wielkopolsce Puchar Polski

W sierpniu ubiegłego roku Artur Marciniak i jego koledzy 
z Warty pokonali w Poznaniu ROW Rybnik 2:0

FO
T.

  W
AL

D
EM

AR
 W

YL
EG

AL
SK

I

Hokej na lodzie 
Liga NHL 
W tym tygodniu kończy się sezon 
zasadniczy w lidze NHL. Na razie 
w Konferencji Wschodniej pro-
wadzą Boston Bruins – 110 punk-
tów w 78 spotkaniach, a w Kon-
ferencji Zachodniej Nashville 
Predators z najlepszym bilansem 
w lidze – 113 punktów w 79 me-
czach. Oprócz tych dwóch dru-
żyn pewne występów w fazie 
play-off są już Tampa Bay 
Lightning, Toronto Maple Leafs, 
Washington Capitals i broniący 
Pucharu Stanleya Pittsburgh 
Penguins (Konferencja Wschod-
nia) oraz Winnipeg Jets, 
Minnesota Wild, Vegas Golden 
Knights i San Jose Sharks (Konfe-
rencja Zachodnia). (MAC) 

Koszykówka 
Rywalki poznanianek 
Polski Związek Koszykówki przy-
znał prawo organizacji turniejów 
półfinałowych mistrzostw Polski 
do lat 18 dziewcząt  następującym 
klubom: Enei AZS Poznań, KS 
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec, 
PTK CIS Multis Multum Pabianice 
oraz TS MOSiR Bochnia. 
Koszykarki Enei AZS Poznań za-
grają w grupie z: Eneą AZS AJP 
Gorzów Wielkopolski, Koroną 
Szkołą Gortata Kraków i Politech-
niką Szkołą Gortata Gdańsk. 
MUKS Poznań rywalizować bę-
dzie w Sosnowcu z Zagłębiem 
oraz MPKK Sokołów SA Sokołów 
Podlaski i UKS Basket SMS Alek-
sandrów Łódzki. (MAC)

Kolarstwo 
Rankingowe spadki 
Kwiatkowskiego 
i Niewiadomej 
Trzykrotny indywidualny mistrz 
świata Słowak Peter Sagan (Bora-
Hangrohe), po zajęciu szóstego 
miejsca w klasyku Dookoła 
Flandrii został nowym liderem 
rankingu UCI World Tour 2018. 
Michał Kwiatkowski (Sky), który  
linię mety w Oudenaarde minął 
na 28. miejscu, spadł w rankingu 
z dziewiątej na 14. pozycję. Trium-
fator „Flandryjskiej Piękności” Ho-
lender Niki Terpstra  (Quick-Step) 
awansował z kolei z 12. na czwarte 
miejsce. Drugi w rankingu jest do-
tychczasowy lider Alejandro 
Valverde (Movistar), a trzeci Belg 
Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Do-
tychczas odbyło się 13 spośród 37 
wyścigów cyklu. 
W rankingu UCI World Tour ko-
biet, Katarzyna Niewiadoma 
(Canyon SRAM), która we Flandrii 
była dziewiąta, spadła z drugiej 
na czwartą pozycję. Po sześciu 
z 23 wyścigów cyklu  dwie czo-
łowe lokaty zajmują reprezen-
tantki Holandii. Prowadzi  Amy 
Pieters (Boels-Dolmans)  
przed zwyciężczynią z Flandrii, 
mistrzynią olimpijską z Rio de Ja-
neiro Anną van der Breggen 
Boels-Dolmans) . Katarzynę Nie-
wiadomą wyprzedza jeszcze Bel-
gijka  Jolien D’Hoore (Mitchelton-
Scott). Inna polska kolarka  Małgo-
rzata Jasińska (Movistar) zanoto-
wała bardzo duży awans i aktual-
nie jest 26. (MAC)
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Wioślarska młodzież na Malcie
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com 

Jezioro Maltańskie w Poznaniu 
po raz kolejny będzie areną du-
żej imprezy wioślarskiej. Od 25 
do 29 lipca w stolicy Wielkopol-
ski odbędą się bowiem mło-
dzieżowe mistrzostw świata 
do lat 23.   

Jezioro Maltańskie w Poznaniu 
po raz kolejny będzie areną du-
żej imprezy wioślarskiej. Od 25 
do 29 lipca odbędą się młodzie-
żowe mistrzostw świata do lat 23. 
To czwarte z kolei prestiżowe za-
wody w Poznaniu w ostatnich la-
tach, po mistrzostwach Europy 
seniorów w 2015 roku oraz Pu-
charach Świata w 2016 i 2017 r. 

Zanim będziemy emocjono-
wać się lipcową imprezą, zapre-
zentujemy sylwetki młodzieży 
z Wielkopolski, która ma duże 
szanse na to, aby zaprezentować 
się podczas nadchodzących mi-
strzostw świata. Tymczasem 

przypomnimy o dwóch impre-
zach juniorów i młodzieżowców, 
jakie odbyły się na Malcie w  
przeszłości. 

Kiedy w 1990 roku kończyła 
się modernizacja terenu wokół 
jeziora Maltańskiego, a sam 
akwen stał się wspaniałym to-
rem do sportów wodnych, jako 
pierwsi zagościli na nim kajaka-
rze, rozgrywający mistrzostwa 
świata seniorów. W 1995 roku 
w końcu do sportowej rywaliza-
cji ruszyli wioślarze. W dniach 5-
6 sierpnia na Malcie odbyły się 
mistrzostwa świata juniorów, 
w których udział wzięło 646 za-
wodniczek i zawodników z 57 
krajów. Ton rywalizacji nadawali 
Niemcy, którzy wywalczyli 11 
medali: 9 złotych i 2 srebrne, wy-
grywając klasyfikację medalową.   

Polskę reprezentowało dzie-
więć osad: siedem chłopców 
i dwie dziewcząt. Biało-czerwoni 
wywalczyli dwa brązowe me-
dale: Aneta Bełka, Izabela Woj-
taszyk (obie KKW ZNTK Byd-
goszcz), Paulina Kulka (AZS Poli-

technika Wrocław) i Katarzyna 
Weinrauder (BKW Bydgoszcz) 
w czwórkach podwójnych 
dziewcząt oraz Przemysław 
Konecki, Marek Sitko i Przemy-
sław Kotłowski (wszyscy KKW 
ZNTK Bydgoszcz) w dwójkach ze 
sternikiem chłopców. 

W 2004 roku na jeziorze Mal-
tańskim odbyły się światowe re-
gaty młodzieży do lat 23 (w na-
stępnym roku oficjalnie naz-
wane jako mistrzostwa świata 
do lat 23). W dniach 6-8 sierpnia 
w Poznaniu rywalizowało 610 
zawodniczek i zawodników z 46 
krajów. Także podczas tej im-
prezy klasyfikację medalową 
wygrali Niemcy, którzy zdobyli 
13 medali: 6 złotych, 5 srebrnych 
i 2 brązowe. Na szóstej pozycji 
uplasowali się Polacy z trzema 
medalami: po jednym złotym, 
srebrnym i brązowym.  

Spośród 11 polskich osad, trzy 
wywalczyły medale. Złoto 
czwórka podwójna wagi lekkiej 
w składzie: Łukasz Pawłowski 
(AZS UMK Toruń), Łukasz Sie-

mion (MOS Ełk), Miłosz 
Bernatajtys i Bartłomiej Paweł-
czak (obaj RTW Bydgostia). 
W następnych latach ta osada 
zdobywała medale podczas 
igrzysk olimpijskich i mistrzostw 
świata seniorów. Srebrny medal 
zdobyła z kolei czwórka po-
dwójna w składzie: Konrad 
Wasielewski (AZS Szczecin), Ra-
fał Abrahamczyk, Arnold Sob-
czak (obaj Posnania) i Michał 
Słoma (AZS UMK Toruń). 
Wasielewski to potem jeden ze 
złotej osady dominatorów. Nato-
miast brązowy medal wywal-
czyła dwójka bez sternika Łu-
kasz Kardas i Dawid Pacześ (obaj 
AZS Szczecin).  

Świetnie spisała się w tych za-
wodach również Julia Michalska 
z Trytona Poznań. 19-letnia 
poznanianka zajęła czwarte 
miejsce w jedynkach, ale już rok 
później w Amsterdamie została 
wicemistrzynią świata, a w 2006 
roku w Hazewinkel sięgnęła 
po złoto młodzieżowych mi-
strzostw świata. ¹


