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TENIS

Awans Janowicza
Jerzy Janowicz awansował we
wtorek do drugiej rundy
wielkoszlemowego turnieju
Roland Garros na kortach
ziemnych w Paryżu (pula nagród 10,45 miliona euro). Łodzianin pokonał 6:7 (4-7), 6:3,
6:4, 6:4 grającego z dziką kartą
20-letniego Francuza
Maxime’a Hamou sklasyfikowanego na 225. miejscu
w światowym rankingu ATP,
Polak zajmuje obecnie 50. lokatę. W drugiej rundzie rywalem Janowicza będzie
w czwartek rozstawiony z numerem 23. Argentyńczyk Leonardo Mayer, który wygrał
z Czechem Jirim Veselym 3:6,
7:6 (8-6), 6:3, 5:7, 6:2.
KOLARSTWO

Hiszpański etap
Wczorajszy etap Giro d’Italia
można nazwać królewskim.
Kolarze mieli do pokonania
177 kilometrów z pięcioma górami po drodze, w tym z morderczym podjazdem na Passo
del Mortirolo, czyli górską premię I kategorii. To był hiszpański etap, bowiem wygrał
Mikel Landa (Astana), a w klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał jego rodak
Alberto Contador (TinkoffSaxo). Landa awansował
na drugą pozycję kosztem
Włocha Fabio Aru (Astana).
PIŁKA NOŻNA

Wisła szuka pieniędzy
Wisła Kraków szuka pieniędzy,
które wspomogłyby jej budżet.
Najnowszym pomysłem zarządu „Białej Gwiazdy” jest emisja
obligacji. Ich sprzedaż przyniosłaby zastrzyk gotówki, co pozwoliłoby spłacić najpilniejsze
zobowiązania. Przy ul. Reymonta liczą, że w ten sposób
uda się pozyskać blisko cztery
miliony złotych. Na razie w klubie nie chcą komentować całej
sprawy. Związane jest to z tym,
że formalna decyzja o emisji
obligacji nie została jeszcze
podjęta. (LUMAR)

PIŁKA NOŻNA

Zamieszki w Rzymie
Regularna bitwa z policją, latające kamienie, dwie osoby
dźgnięte nożem w brzuch. To
efekt zamieszek do jakich
doszło przy okazji meczu
Lazio Rzym z AS Romą (2:1 dla
Romy). W zamieszkach wzięła
także udział spora grupa kibiców Wisły Kraków, którzy wybrali się do Rzymu, by przypieczętować zgodę z fanatykami
Lazio. Dobre stosunki sympatyków obu ekip łączą od końca
2013 roku. (LUMAR)

Jutro na poznańskiej Malcie
początek mistrzostw Europy
Wioślarstwo
Wczwarteko godz.18.30uroczysteotwarcienajważniejszej
sportowej imprezywPolsce
wtymroku.Początekrywalizacjiwpiątek o godz. 9.30
Jacek Pałuba
sport@glos.com

Tylko godziny pozostały do rozpoczęcia 75. mistrzostw Europy
wwioślarstwieseniorów.Dzisiaj
nadJezioremMaltańskimbędzie
jużbardzogwarno.DoPoznania
przyjechały już praktycznie
wszystkie ekipy z 33 krajów.
W czwartek o godz. 18.30
nad jeziorem ceremonia otwarcia ME, a od piątku walka na torze. Eliminacje rozpoczną się
o godz. 9.30. W sobotę o tej samej porze półfinały, a po południu finały D i C. W niedzielę
od8.45finałyB,awalkaomedale rozpocznie się o 10.33. W rywalizacji weźmie udział ponad
850zawodniczekizawodników.
Mistrzostwa Europy to największainajważniejszaimpreza
sportowa wtym roku w naszym
kraju.Jejorganizatoramisąmiasto Poznań oraz Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich.
– Malta to wizytówka naszego miasta. Z radością gościmy
znakomitych wioślarzy, którzy
zawsze dobrze czują się na naszymtorze.Jestemprzekonana,
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b Julia Michalska-Płotkowiak z Trytona Poznań na maltańskim torze wystartuje tym razem w jedynce
że zobaczymy imprezę na najwyższymsportowympoziomie.
W polskiej reprezentacji jest
czworo poznaniaków, którzy
mająszansenafinałyAimedale
– mówi Ewa Bąk, dyrektor WydziałuSportuUrzęduMiastaPoznania i jednocześnie przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ME. – Nie ma w tym przypadku, że organizujemy tak
ogromną imprezę. W strategii
naszegomiastado2030rokujest
zapis o organizacji imprez naj-

Pięć zespołów ma szanse
na grę w finale 17 czerwca
Piłka nożna
Zdobywcy piłkarskiego Pucharu Polski w poszczególnych
okręgach Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej rozpoczynają dzisiaj rywalizację o to trofeum na szczeblu WZPN.
Triumfator zapewni sobie
udział w rozgrywkach na
szczeblu centralnym w sezonie
2015/2016.
W środę odbędą się dwa
spotkania pierwszej rundy.
Stawką spotkania Rawii Rawag
Rawicz (zdobywca pucharu
w OZPN Leszno) z KKS 1925 Kalisz (OZPN Kalisz) będzie od razu awans do finału, bowiem
lepszy z tej pary w drugiej rundzie ma wolny los. Początek
spotkania w Rawiczu o godzinie 17.
W drugim środowym meczu
Victoria Września, która triumfowała w rozgrywkach PP

w okręgu konińskim o godz. 17
podejmować będzie na własnym stadionie Nielbę Wągrowiec (OZPN Piła). Na zwycięzcę
tej konfrontacji w drugiej rundzie czeka już Polonia Środa
Wielkopolska, zwycięzca pucharowej rywalizacji w strefie
poznańskiej. Piłkarze Polonii są
już w drugiej rundzie, ponieważ
w rundzie pierwszej to oni trafili wolny los.
Mecz, w którym Polonia
zmierzy się u siebie z lepszym
z pary Victoria – Nielba zostanie
rozegrany w Środzie Wielkopolskiej 10 czerwca.
Finał Pucharu Polski
na szczeblu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej odbędzie
się 17 czerwca na stadionie jednego z finalistów. Gdyby w sprawie organizacji finału kluby nie
doszły do porozumienia, gospodarz zostanie wyznaczony drogą losowania. a (MAC)
ą

wyższej rangi. Od lat współpracujemy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Wioślarskich (FISA) i zawsze dochodziliśmy do porozumienia w kwestiach organizacyjnych. Podobnie było w tym roku. W marcu
gościliśmy przedstawicieli FISA
wPoznaniu,zktórymipotemrozmawialiśmypodczaszawodów
PŚ w Bled. Spełniliśmy wszystkie sugestie w kwestii przygotowania obiektu na mistrzostwa
Europy.Dużawtymzasługapra-

cowników Wydziału Sportu
UrzęduMiastaorazPoznańskich
OśrodkówSportuiRekreacji.Jak
zwykle wzorowo także współpracujemy z przedstawicielami
środowiska wioślarskiego w Poznaniu. Impreza będzie z pewnością sukcesem organizacyjnym – stwierdziła Ewa Bąk.
Tymczasemdzisiajpopołudniu do Poznania przyjadą reprezentanci Polski, którzy przez
ostatni tydzień trenowali
w Wałczu. Bogusław Gryczuk,
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dyrektor sportowy PZTW, uważa, że powinniśmy powalczyć
na Malcie o kilka medali.
– Tradycyjnie mocna powinnabyćżeńskadwójkapodwójna
Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, która będzie
broniła złotego medalu sprzed
roku. Także czwórka podwójna
kobiet rozwija się bardzo skutecznie. Liczymy na dobry występ poznanianki Julii Michalskiej-Płotkowiak,wracającej
do kadry po przerwie macierzyńskiej.Mamymocnąósemkę
męską, postępy robią też podopieczni trenera Aleksandra Wojciechowskiego w dwójce
iczwórcepodwójnej–mówiBogusław Gryczuk.
Na Jeziorze Maltańskim rywalizacja o medale mistrzostw
Europy toczyć się będzie w 17
konkurencjach (14 olimpijskich
i 3 nieolimpijskich). Biało-czerwoniwystartująw14konkurencjach.Naszychwioślarzyzabraknie jedynie w żeńskich ósemkach, męskich dwójkach bez
sternika oraz męskiej jedynce.
W tej ostatniej konkurencji mamymłodzieżowegowicemistrza
świata Natana WęgrzyckiegoSzymczyka,którystudiujewStanach Zjednoczonych i akurat
w czasie ME czekają go egzaminy. Na pewno będzie w kadrze
w następnych tygodniach i powalczy o kwalifikacje olimpijskie. a
ą
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