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We włoskim Rovereto w sobotę
startujenajwiększywyścigkolarskiwnaszymkraju,czyli70.Tour
de Pologne (relacja z I etapu
o godz. 17.25 w TVP 1).
Ponad tysiąc osób będzie podróżować każdego dnia z kolumnąwyścigu.Razemze138kolarzami wyruszą: wozy techniczne, autobusy i campery 23
ekip,samochodyneutralne,goście specjalni, sponsorzy, sędziowie, lekarze, policjanci, dziennikarze, kolumna reklamowa, obsługa
techniczna,
nie
wspominając o samochodach
imotocyklachtelewizyjnychoraz
dwóchśmigłowcachzkamerami.
Przygotowanie dwóch pierwszychetapówwDolomitachokazało się przedsięwzięciem niezwykle skomplikowanym. –
Przed nami jedna z najtrudniejszych operacji: przewiezienie
tego gigantycznego ekranu
na Passo Pordoi, metę niedzielnego etapu, po bardzo krętych
i wąskich drogach na wysokość
ponad 2200 m n.p.m. Samo jego
zainstalowanietojużdrobnostka,
bo trwa 20 minut – powiedział
Adam Siluta, który w Lang Teamiejestdyrektoremlogistyki.Jaki
jestkosztcałegoprzedsięwzięcia?
– Koszt organizacji całego wyścigu, o tej skali co nasz, to minimumtrzyipółmilionaeuro–dodałSiluta.
Po zakończeniu etapu
na Passo Pordoi w niedzielę pracownicy Lang Teamu przystąpią
do demontażu płotków, trybun,
scenografiiitirywyrusząw1300kilometrowądrogędoRzeszowa,
abyrozłożyćjenameciewtorkowego odcinka. Samochodami
wyruszydoPolskiwiększaczęść
uczestnikówwyścigu,alezawodnikom oszczędzono trudów podróży. Peleton oraz część gości
na dalsze etapy poleci z Werony
do Krakowa trzema wyczarterowanymisamolotami. PAT, PAP
REKLAMA

Poznańwiosłuje
corazmocniej
b Na Malcie
odbędą się ME
w wioślarstwie
b W przyszłym
roku WZTW czeka
jubileusz 90-lecia
Radosław Patroniak

StolicaWielkopolskiwmaju2015
r. będzie organizatorem mistrzostwEuropywwioślarstwie.
Być może też rok później na tor
regatowy Malta zawitają uczestnicy Pucharu Świata i eliminacji
doigrzyskwRiodeJaneiro.
– Decyzja zapadła miesiąc
temu, ale dopiero tydzień temu
zapewniononas,żenaodbywających się w tym samym czasie
wBakuEuropejskichIgrzyskach
Olimpijskich nie będzie w programie wioślarstwa. Po prostu
niechcieliśmy,bydonasprzyjechałdrugigarniturwioślarzy.Jedynąznanązawodniczkąbyłaby
wtedy pewnie Julia Michalska –
tłumaczył zastępca prezydenta
Poznania Dariusz Jaworski.
Zatrzylatachcemynatomiast
zorganizować PŚ i kwalifikacje
olimpijskie,którezazwyczajrozgrywanesąnatorzewLucernie.
– Międzynarodowa Federacja
Wioślarska już raz zrobiła jednak wyjątek i w 2008 r. o wyjazd
do Pekinu wioślarze walczyli
w Poznaniu. Może historia się
powtórzy,tymbardziejżewtedy
zebraliśmy świetne opinie
od działaczy i wzorowo wywiązaliśmy się z roli organizatora.
Jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodziopieniądze,więcwsprawiePŚikwalifikacjijesteśmyop-

FOT. SŁAWOMIR SEIDLER

Startuje Tour
wysokich gór
i przelotów

SPORT 23
Sportowy weekend w TV

Aleksander Daniel jest pewny,że Poznań dobrze zorganizuje ME

tymistami,aleniemożemyprzesądzać, że te regaty odbędą się
na Malcie – zauważył prezes
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Aleksander Daniel. W przyszłym
roku WZTW będzie obchodzić
90-lecie istnienia. – Nie planujemywielkichimprezzudziałem
zawodowców, chcemy natomiast przybliżyć wioślarstwo
poznaniakom.Planujemyfestyn
nad Wartą, podczas którego będzieokazjapoznaćspecyfikęnaszejdyscyplinyodkuchni.Jużteraz serdecznie zapraszam
mieszkańców do udziału w imprezie – dodał Daniel.

Ekspansjawioślarstwabędzie
widoczna też w postaci nowej
przystaniPosnanii.Maonakosztować 3,5 mln zł. Otworzy swoje
podwoje w marcu 2014 r. – Możemy pochwalić się historią, bo
to w Poznaniu powołano PZTW
w 1919 r., ale i teraźniejszością,
złożoną z ośmiu klubów, trzech
brązowychmedalinaigrzyskach
i organizacją wielu dużych imprez–zakończyłDaniel.
Z kolei prezydent Poznania
podkreślił,żewioślarstwotobardzo poznański sport. – Ponadto
na igrzyskach swoim znaczeniem ustępuje tylko lekkiej atletyce–mówiłRyszardGrobelny.

PIŁKA NOŻNA
a T-Mobile Ekstraklasa
Podbeskidzie Bielsko-Biała –
Górnik Zabrze, - sobota, godz.
17.40, Canal+Family oraz
sobota, godz. 17.50, Polsat
Sport Extra; Pogoń Szczecin –
Legia Warszawa - sobota,
godz. 20.10, Canal+Family;
Piast Gliwice – KGHM Zagłębie
Lubin - niedziela, godz. 15.10,
Canal+Family oraz niedziela,
godz. 15.20, Polsat Sport;
Śląsk Wrocław – Jagiellonia
Białystok - niedziela, godz.
17.40, Canal+Family oraz
niedziela, godz. 17.50, Polsat
Sport; Lech Poznań – Cracovia - niedziela, godz. 20.10,
Canal+Family.
a Mistrzostwa Europy kobiet
w Szwecji, mecz finałowy
Niemcy – Norwegia, niedziela,
godz. 15.15, Eurosport
a Superpuchar Niemiec,
Bayern Monachium – Borussia
Dortmund, niedziela, godz.
20.30, Eurosport2
ŻUŻEL
a Mistrzostwa Europy w Gdańsku, sobota, godz. 18.30,
Eurosport; Enea Ekstraliga, Stal

Gorzów Wielkopolski – Unibax
Toruń, niedziela, godz. 15.45,
nSport oraz niedziela, godz.
15.45, TVN Turbo; Dospel CKM
Włókniarz Częstochowa – PGE
Marma Rzeszów, niedziela,
godz. 18.15, nSport
KOLARSTWO
a Tour de Pologne, 1. etap:
Rovereto – Madonna di Campiglio - sobota, godz. 16.45,
TVP Sport; sobota, godz. 17.25
TVP1; sobota, godz. 17.30,
Eurosport2; 2. etap: Marilleva
Val di Sole – Passo Pordoi Val
di Fassa, niedziela, godz. 13.45,
TVP Sport; niedziela, godz.
14.30 Eurosport2; niedziela,
godz. 14.50, TVP1.
Wyścig Clasica San Sebastian,
sobota, godz. 15.45, Eurosport
FORMUŁA 1
a Grand Prix Węgier na torze
Hungaroring w Budapeszcie.
Sesja kwalifikacyjna, sobota,
godz. 14, Polsat Sport Extra
oraz sobota, godz. 14, Polsat.
WYŚCIG, niedziela, godz. 14
Polsat Sport Extra (studio od
godziny 12) oraz niedziela,
godz. 14, Polsat (studio od
godziny 13.30). MAC

Nie żyje współtwórca
wodnych sukcesów
Po ciężkiej chorobie w wieku 76
lat zmarł Bogdan Gapski. Był
sportowcem, działaczem, wychowawcąmłodzieży,aleprzede
wszystkim zostanie zapamiętanyjakoprawyczłowiek.
Całe dorosłe życie związany
był z wodą. W latach 50. był
członkiem Klubu Żeglarskiego
„Mewa” w Kiekrzu. W kolejnej
dekadzie został kierownikiem
w Klubie Motorowodnym Ligi
Obrony Kraju w Poznaniu,
wkrótce po tym rozpoczynając
przygodę ze sportem motorowodnym. Startował w klasie 0250 (dawniej OA). Po zdobyciu

tytułumistrzaPolskiw1987r. zakończył karierę zawodniczą. Był
sportowymprzewodnikiempóźniejszegowielokrotnegomistrza
świata i Europy Henryka
Synorackiego,wspólniezktórym
orazGrzegorzemDorożałą stworzył SyGaDo–jedynyodnoszący
sukcesypolskisilnikwyścigowy.
Wielokrotnie reprezentował też
biało-czerwonebarwynazawodachmiędzynarodowych.
Uroczystościpogrzeboweodbędą się w najbliższy wtorek
o godz. 12.45 na cmentarzu
miłostowskimwPoznaniu–wejścieodulicyGnieźnieńskiej.PAT
2822948/00

