Polska Głos Wielkopolski | www.gloswielkopolski.pl | 15–16 grudnia 2012

SPORT 23

PTPS bez dyrektora

Michalska oddała serce
i życie jednemu klubowi

PTPS Piła pożegnał się z dyrektorem sportowym klubu, MarkiemBrandtem.Powodówzwolnieniabyłegomenedżerakobiecej reprezentacji siatkarek nie
podano,alewiadomo,żechodzi
o brak realizacji obietnic finansowych ze strony niedoszłych
sponsorów.
Jeszczedługoprzedsezonem
Brandtzapewniał,żestworzenie
spółkisportowejwPileotworzy
drogę do finansowania klubu
przez nowe podmioty. Wśród
tych ostatnich wymieniano
firmy związane z byłym prezesem koncernu PGE, a obecnie
członkiem zarządu Polkomtela Tomaszem Zadrogą.

b Poznańwodą
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sięwświecieMaltą
b Finałplebiscytu
naBaluSportowca
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Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski
wciąż jest we wstępnej fazie, ale
tonieznaczy,żeniemajużswoich faworytów. Gala wręczenia
nagród złotej dziesiątce i trenerowi roku odbędzie się tym razem 1 lutego na Wielkim Balu
Sportowca w hotelu Andersia
(zaproszenia w cenie 320 zł
od osoby można rezerwować
pod nr. tel. 502 499 909).
Trudno sobie wyobrazić, by
wdziesiątcenieznalazłasiębrązowamedalistkaigrzyskwLondynie Julia Michalska. – OlimpijskisukcesJulii,opróczjejosobistego zaangażowania i uporu,
jest także efektem współdziałaniaKlubuWioślarskiegoTryton,
Wielkopolskiego Związku TowarzystwWioślarskich,Urzędu
Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego. Kariera naszej
medalistki to modelowy przykład wsparcia i opieki nad zawodnikiem. Julia jest związana
od początku swojej sportowej
przygody z Trytonem obchodzącym w tym roku 100-lecie
istnienia. Mogła wybrać inną
drogę,daćsię„podkupić”iprzenieśćwinnemiejscePolski.Ona
jednak oddała serce i życie jednemu klubowi i swojemu miastu. Jest z klubem na dobre
REKLAMA

FOT. ARCHIWUM ALEKSANDRA DANIELA

Radosław Patroniak

AleksanderDanieluważa, że4–5miejscenaigrzyskachniemożebyćtraktowanejakporażka

i na złe. Tutaj nie tylko trenuje,
aletakżeaktywniedziałanajego
rzecz, tak jak to miało miejsce
podczas niedawnej powodzi,
gdzie ratowała przystań
nad Wartą. Aktywnie działa
w Drużynie Szpiku ratującej życie innym ludziom – podkreślił
prezes WZTW Aleksander Daniel.Zauważyłteż,żemedalistka
olimpijska może wywodzić się
z małego i skromnego klubu,
a niekoniecznie z wielosekcyjnego bogatego molocha.
WedługA.Daniela medal27letniejzawodniczkitotakżedowód na to, że Poznań wodą stoi.
– Mamy wielki potencjał w postaci Malty, która spełnia trzy
funkcje – służy sportowcom,
1801060/02

szerokopojętejkulturzeorazrekreacji. Niematakiegodrugiego
obiektu na świecie położonego
wśrodkumiasta,naktórymtrenuje przeszło 300 młodych
adeptówwioślarstwaz5klubów.
Dlatego Poznaniowi bardzo potrzebne są kolejne duże wydarzenia sportowe zarówno wioślarskie, jak i kajakowe. To jest
nasza dobrze rozpoznawalna
wizytówka na świecie. Nie możemy zaprzepaścić osiągniętej
w świecie sportowym pozycji
dobregoorganizatoraigospodarza. Stolica Wielkopolski może
pochwalić się rozwiniętą siecią
MłodzieżowychCentrówSportu
wspierającychróżnedyscypliny
sportowe.Otwartepozostajepy-

tanie, czy zawsze przekłada się
to na efektywność i uzyskane
wyniki– zastanawiał się sternik
wielkopolskich wioseł.
Uważa on, że występ „wodnej”reprezentacjinaigrzyskach
mógł być lepszy, ale nie zgadza
się z opinią, że czwarte i piąte
miejsca to porażka kadrowiczów.–Minęłyjużteczasy,kiedy
zawodnikówzgłaszanonawielkie zawody z urzędu. Teraz
każdy z nich musi przejść przez
ogromne sito kwalifikacyjne.
Oczekujemy od sportowców
złotychmedali,takjakbynieistniała światowa konkurencja –
zakończyłprezesWZTWiWielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej.

Pierwsze slalomy
na Malta Ski
Leszek Gracz

Cykl Grand Prix do znakomita
okazja, aby poczuć czym pachnie narciarstwo alpejskie, posmakować atmosfery prawdziwych zawodów w profesjonalnym wydaniu. Bo takie są
właśnie slalomy na Malta Ski –
zorganizowane nawzór i podobieństwo alpejskiego Pucharu
Świataczytownarciarstwie,czy
w snowboardzie. Ale wcale nie
trzeba być wielkim mistrzem,
aby sobie poradzić z trasą.
Wprawdzie stok na pierwszy
rzut oka wygląda jak najeżony
tyczkami, jednak są ustawiane
tak, że przemknie pomiędzy
niminawetmniejwprawnynarciarz lub snowboardzista. Różnica tylko w tym, że ten lepiej
wyszkolony, zrobi to szybciej.
Grand Prix to zawody tak
samo dla wprawnych narciarzy
(snowboardzistów)jakitychpoczątkujących. Ale to na tym
stokunadJezioremMaltańskim
startowali między innymi przy-

szli reprezentanci Polski, jak
choćby Anna Ogarzyńska w
narciarstwie, czy później Artur
Rajewski w snowboardzie
i ostatnio Mateusz Garniewicz
wnarciarstwie,którzywystępowali w biało-czerwonych barwach np. na uniwersjadach.
Od wielu lat trwa na nadmaltańskim stoku rywalizacja
międzydwomasilnymiklubami
(które dałysię już poznaćnawet
w ogólnopolskim współzawodnictwie) – KS Malta Ski i UKS
Gigant 16, a w to próbują się
jeszczewmieszać,zniezłympowodzeniem, wychowankowie
Wielkopolskiej Szkoły Narciarstwie i dzięki temu na stoku naprawdę jest ciekawie.
GRAND PRIX W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
I edycja: niedziela, 16 grudnia 2012
godz. 17.45–21.00
II edycja: niedziela, 6 stycznia 2013
godz. 17.45–21.00
III edycja: niedziela, 3 lutego 2013
godz. 17.45–21.00
IV edycja: niedziela, 24 lutego 2013
godz. 17.45–21.00

Brak dodatkowych źródeł finansowania i oparcie budżetu
na dotychczasowych sponsorach,naczelezUrzędemMiasta
wPile,grozipowstaniemdziury
budżetowej. Z planowanych 4
mln zł klub może dysponować
jedynie kwotą 2,5 mln zł. A to
oznacza, że trzeba się liczyć
z kolejnymi rozstaniami.
Najbardziejkłopotliwebędzie
zrealizowanie
kontraktów
TijanyMaleseviciMarinyKatic.
Serbka i Chorwatka w sobotę
o godz. 18 zagrają w OrlenLidze
zLegionovią(obiedrużynywlutym zmierzą się w PP), ale pytanie, czy dotrwają do końca sezonu w PTPS. PAT

