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Młodzi wioślarze w Wałczu szlifują formę na mistrzostwa świata
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com  

Tylko dwa tygodnie pozostały 
do rozpoczęcia mistrzostw 
świata  do lat 23, jakie od 25 
do 29 lipca odbędą się na je-
ziorze Maltańskim w Pozna-
niu. Do stolicy Wielkopolski 
przyjedzie ponad 1300 osób: 
wioślarzy, trenerów i działa-
czy z prawie 45 krajów. To bę-
dzie jedna z największych im-
prez wioślarskich w Polsce 
w ostatnich latach. 

Na razie grupa 21 zawodniczek 
i zawodników reprezentacji Pol-
ski trenuje w Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich COS w Wałczu 
pod szkoleniową opieką Mariu-
sza Szumańskiego i Przemy-
sława Koneckiego. 

– Jeszcze nie zapadły osta-
teczne decyzje, ile naszych osad 
wystartuje w zawodach. Będą to 
na pewno trzy osady męskie 

oraz jedna lub dwie żeńskie.  Za-
pewne w następnym tygodniu, 
po ostatnich sprawdzianach tre-
nerzy określą, kto wystartuje 
w imprezie. Liczę oczywiście 
na to, że nasze osady powalczą 
o finały A – powiedział Bogusław 
Gryczuk, dyrektor sportowy Pol-
skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich. 

W tej grupie jest pięcioro 
poznaniaków, wszyscy to za-
wodnicy KW- 04: Magdalena 
Świętek, Mateusz Świętek, 
Damian Rewers, Jan Janasik i Da-
wid Pieniak. Magda Świętek jest 
kandydatką do osady dwójki po-
dwójnej wagi lekkiej, w której 
trenuje z Klaudią Pankratiew 
(MOS Ełk). Mateusz Świętek 
w dwójce podwójnej pracuje 
z Fabianem Barańskim (WTW 
Włocławek), Damian Rewers 
w dwójce podwójnej wagi lekkiej 
trenuje z Mateuszem Kraską (Za-
wisza Bydgoszcz), a Jan Janasik 
i Dawid Pieniak trenują z kole-
gami w ósemce. Do Poznania 

wioślarze przyjadą 23 lipca, dwa 
dni przed zawodami. 

Tymczasem w stolicy Wiel-
kopolski trwają ostatnie przygo-
towania do mistrzostw świata. 
Zanim na Malcie pokażą się mło-
dzieżowcy z całego świata, 
w najbliższy weekend 14-15 
lipca, do rywalizacji staną 
młodzicy w otwartych regatach 
oraz mastersi. Tor regatowy tym 
samym będzie już gotowy 
do przyjęcia młodzieży. 

– W najbliższych dniach oce-
nimy stan przygotowań obiektu 
Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji na mistrzostwa 
świata. Tym bardziej, że już nie-
które ekipy przyjadą do Pozna-
nia pod koniec tego tygodnia. 
Odpowiednią aklimatyzację 
chcą mieć np. Nowozelandczycy 
oraz Chińczycy. A w następnym 
tygodniu dotrą do Poznania 
także wioślarze z kolejnych kra-
jów. Wszyscy mają zapewnione 
odpowiednie warunki pobytu. 
Będzie to ponad 1300 osób, które 

przez wiele dni będą w naszym 
mieście. Jestem przekonany, że 
wszyscy będą się dobrze u nas 
czuli. Od lat nad przygotowa-
niami do największych imprez 
wioślarskich pracuje bowiem 
sprawdzona grupa ludzi odpo-
wiedzialnych za poszczególne 
sprawy. Dodam że w tym roku 
podczas tych zawodów zorgani-
zujemy także bardzo wiele im-
prez towarzyszących dla miesz-
kańców naszego miasta i wszyst-
kich gości, którzy będą w tym 
czasie stolicy Wielkopolski – po-
wiedział Aleksander Daniel, dy-

rektor wykonawczy mistrzostw 
świata U-23 i szef Fundacji Wiel-
kopolskie Wioślarstwo. 

Poznańskie mistrzostwa 
świata U-23 toczyć się będą w 22 
konkurencjach: po 11 żeńskich 
i męskich. Pierwsze wyścigi eli-
minacyjne 25 lipca od godz. 15. 
Tego dnia o godz. 19 ceremonia 
otwarcia. Od czwartku 26 lipca 
po dwie serie wyścigów – 
przed południem i po południu. 
Pierwsze finały medalowe w so-
botę 28 lipca od godz. 15.45, po-
zostałe finały A w niedzielę 
od godz. 10.45. ¹

Piłka nożna 
Radosław Patroniak 
r.patroniak@glos.com 

Lech jest już na ostatniej prostej 
do inauguracji sezonu 
2018/2019. W czwartek o godz. 
20.45 (relacja w Polsacie Sport) 
Kolejorz zmierzy się w pierw-
szym meczu I rundy eliminacyj-
nej Ligi Europy na własnym boi-
sku z Gandzasarem Kapan. 
Starcie z Ormianami będzie 
zamknięte dla kibiców, ale też 
długo przez nich wyczekiwane, 
bo po nieudanym finiszu po-
przednich rozgrywek wszyscy 
w Wielkopolsce liczą na lepsze-
go Lecha...  

Po ostatnim sparingu z AEK 
Larnaka (0:0) podopieczni 
Ivana Djurdjevica na pewno nie 
zlekceważ niżej notowanego 
rywala i zrobią wszystko, by je-
chać do Erywania z solidną za-
liczką. 

Prezentacja strojów  
włoskiej firmy Macron  
Zapowiedzią zbliżającego się 
sezonu była poniedziałkowa 
prezentacja strojów włoskiej 
firmy Macron, która właś-
nie została sponsorem tech-
nicznym Lecha, wiążąc się 
z klubem z Bułgarskiej na kolej-
nych pięć lat. 

Lech w nowym rozgryw-
kach będzie grał w specjalnych 
koszulkach meczowych firmy 
Macron (poprzednim dostawcą 
sprzętu dla poznańskiego 

klubu był amerykański Nike). 
Oryginalny wygląd zapewnia 
im rzucający się w oczy frag-
ment kolejowego skrzydła 
umieszczonego na froncie.  

– Współpraca z firmą 
Macron umożliwia przygoto-
wanie dedykowanej, w pełni 
autorskiej wersji koszulek me-
czowych. Na otwarcie wybrali-
śmy projekt klasyczny, który 
w połączeniu z najwyższej ja-
kości trykotami dostępnymi 

u producenta, tworzy bardzo 
wygodny dla sportowca i nie-
szablonowy dla kibica zestaw - 
mówił na specjalnej konferen-
cji, Marcin Wierzejewski, dy-
rektor handlowy Lecha.  

Trykoty są wykończone szy-
tymi elementami w niebiesko-
białych barwach. Znajdują się 
na kołnierzyku, rękawkach 
i bokach.  Przy produkcji no-
wych koszulek wykorzystano 
technologię Performance Sy-

stem. Uszyte są one przy uży-
ciu trzech różnych materiałów. 
Przód wykonano z miękkiego 
i wygodnego materiału, nie po-
wodującego otarć. Na tył nato-
miast wybrano nowoczesny 
materiał micromesh, który za-
pewnia noszącemu maksy-
malną przewiewność. W klu-
czowych miejscach zastoso-
wano wstawki z tkaniny siatko-
wej, dającej dodatkową wenty-
lację.  

Odchodzi szef skautingu 
Tomasz Wichniarek zakończył 
pracę w klubie z Bułgarskiej. 
Dyrektor skautingu był zwią-
zany z Lechem od 2011 r. Jego 
następca będzie znany za dwa 
miesiące. 

– W Kolejorzu spędziłem 
wiele lat, dla mnie to okres 
wielu wyzwań, ciężkiej pracy 
i jak to zwykle w sporcie - suk-
cesów i porażek. Dziękuję 
wszystkim pracownikom 
i współpracownikom, dzięki 
którym mogłem się rozwijać. 
Będę trzymał kciuki za Was 
wszystkich i dopingował Lecha 
w dążeniu do sukcesów – przy-
znał Tomasz Wichniarek.  

Co może oznaczać to pożeg-
nanie? Być może władze Lecha 
szukają następcy Wichniarka, 
który będzie bardziej selek-
tywny w doborze zawodników, 
a może też doszły do wniosku, 
że i tak najwięcej do powiedze-
nia w ostatnich latach przy tran-
sferach mieli trenerzy, więc 
skauting i jego dyrektor nie są 
wcale tak ważni jak jeszcze nie-
dawno mówiono... ¹
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Lechici w nowych strojach. Od lewej Matus Putnocky, Maciej Makuszewski i Christian Gytkjaer

Nowe koszulki i nowy sezon, przydałaby 
się więc też nowa wersja Lecha na boisku

5  
Sezonów lechici mają 
występować w strojach włoskiej 
firmy Macron, która zastąpiła 
w klubie amerykańskiego Nike’a

Liga Narodów 
Rosyjski triumf 
Siatkarze Rosji triumfowali 
w pierwszej edycji Ligi Narodów. 
W decydującym meczu Final 
Four Rosja wygrała z Francją 3:0 
(25:22, 25:20, 25:23). Trzecie 
miejsce zajęła reprezentacja 
USA po zwycięstwie z Brazylią 
3:0 (25:23, 28:26, 28:26). 
Reprezentacja Polski 
w finałowym turnieju w Lille 
przegrała oba spotkania 
grupowe (1:3  Rosją, 0:3 z USA)  
i zajęła ostatecznie piąte 
miejsce. W całych rozgrywkach 
biało-czerwoni prowadzeni 
przez trenera Vitala Heynena, 
odnieśli 10 zwycięstw i siedem 
razy przegrali. Najlepszym 
zawodnikiem (MVP) 
rozegranego  turnieju Final Six  
w Lille,  uznany został Rosjanin 
Maksym Michajłow.  Ostatnie 
miejsce w rozgrywkach elity (16 
drużyn) zajęła Korea Płd., której 
miejsce w kolejnej edycji Ligi 
Narodów wśród najlepszych 
zajmie Portugalia. (MAC) 
 
Kolarstwo 
11. miejsce Rafała Majki 
Poniedziałkowy trzeci etap 105. 
edycji wyścigu Tour de France był 
jazdą drużynową na czas w Cholet 
na dystansie 35,5 km. Wygrała 
ekipa Bmc Racing Team, która o 4 
sekundy wyprzedziła grupę Sky 
z Michałem Kwiatkowskim oraz 
o 7 sekund Quick Step Flooers. 
Drużyna Bora-Hansgrohe, w skła-
dzie z Rafałem Majką, Maciejem 
Bodnarem i Pawłem Poljańskim 
zajęła siódmą pozycję ze stratą 50 
sekund do zwycięzców. Drużyna 
Lotto-Soudal w składzie z Toma-
szem Marczyńskim zajęła 19. lo-
katę – 1.51 straty. Nowym liderem 
został mistrz olimpijski z Rio de Ja-
neiro, belgijski kolarz Greg van 
Avermaet. Drugi z takim samym 
czasem jest jego kolega z drużyny 
Bmc Racing Tejay van Ganderen. 
Najwyżej z Polaków, na 11. miejscu 
jest sklasyfikowany Rafał Majka – 
50 sekund straty do lidera. (MAC) 

Pływanie 
Trzy medale na basenie 
Z dorobkiem trzech medali:  sreb-
rnym na 200 metrów stylem kla-
syczny,  brązowym na dystansie 
dwukrotnie krótszym  Jana 
Kałusowskiego (MKS Trójka Łódź) 
oraz brązowym Kornelii Fiedkie-
wicz (Juvenia Wrocław, 50 m st. 
dow.) wrócili polscy pływacy z mi-
strzostw Europy juniorów, które 
odbyły się w Helsinkach.  (MAC) 

LOTTO 
NIEDZIELA 08.07.2018 
MINILOTTO   
1, 9, 19, 33, 41 
MULTI MULTI  GODZ. 21.40 
1, 5, 6, 7, 11, 17, 20, 30, 38, 39, 43, 44,  
45, 51, 53, 54, 57, 65, 66, 67 (38)  
SUPER SZANSA GODZ. 21.40 
5, 8, 6, 4, 2, 6, 6 
EKSTRA PENSJA GODZ. 21.40  
16, 19, 21, 25, 26 (2) 
PONIEDZIAŁEK 09.07.2018 
MULTI MULTI  GODZ. 14 
3, 5, 7, 19, 23, 25, 32, 35, 38, 46, 54, 56, 
63, 64, 65, 68, 69, 74, 75, 76 (46)  
SUPER SZANSA  GODZ. 14 
1, 1, 6, 9, 5, 2, 5


