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Nieco ponad dwa miesiące po-
zostały do rozpoczęcia mi-
strzostw świata U-23 w wio-
ślarstwie, jakie w dniach 25-29 
lipca odbędą się na jeziorze 
Maltańskim w Poznaniu.  

Do stolicy Wielkopolski może 
przyjechać ponad 900 zawodni-
czek i zawodników z ponad 50 
krajów.  To będzie wioślarska 
młodzież, pukająca mocno 
do seniorskich kadr. Nie jest wy-
kluczone, że wielu wioślarzy 
startujących w Poznaniu już 
za dwa lata wystąpi z powodze-
niem na igrzyskach w Tokio. 

Tymczasem nad Maltą 
wszystkie obiekty są już prak-
tycznie gotowe na przyjęcie 
uczestników. Trwają ostatnie 
prace remontowe na trybunach. 
Pod względem technicznym tor 
regatowy też już jest gotowy 
do przeprowadzenie sportowej 
rywalizacji. Od poprzedniego 
roku doskonale działa multime-
dialna tablica wyników. Krótko 
przed rozpoczęciem mistrzostw 
świata pojawią się jeszcze dodat-
kowe namioty oraz kontenery. 

– Za budynkiem multimedial-
nym pojawi się namiot, w któ-
rym będzie stołówka dla wszyst-
kich uczestników. Będą namioty 
wypoczynkowe dla zawodni-
ków oraz namioty do przepro-
wadzenia rozgrzewki. Z kolei 
w kontenerach działać będzie 
pomoc medyczna, komisja sę-
dziowska, ale też będzie wypo-
życzalnia rowerów dla uczestni-
ków – mówi Jarosław Forycki, 
kierownik oddziału Malta Po-
znańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji. 

Organizatorem mistrzostw 
świata U-23, tak jak i wcześniej-
szych imprez międzynarodo-
wych w wioślarstwie, jest miasto 
Poznań. Współorganizatorem  
jest Polski Związek Towarzystw 
Wioślarskich, a podmiotem wy-
konawczym od lat pozostaje 
Fundacja Wielkopolskie Wioślar-
stwo. 

– Zespół organizacyjny tego-
rocznych mistrzostw świata roz-
począł pracę już po zakończeniu 
ubiegłorocznych zawodów Pu-
charu Świata. Tegoroczne za-
wody będą ogromne, bo swój 
udział zapowiadają ekipy z po-
nad 50 krajów i spodziewamy się 
nawet ponad 900 uczestników. 
Wiele reprezentacji planuje swój 
przyjazd do Poznania już dzie-
sięć dni przed rozpoczęciem im-
prezy. Dlatego mamy już prak-
tycznie wyznaczone pełne za-
kwaterowanie. Trwają ostatnie 
uzgodnienia w sprawie ewentu-
alnych transmisji i relacji telewi-
zyjnych. Uzgadniamy też ostat-
nie porozumienia z grupą spon-
sorów i dodam, że jest sporo firm 
zainteresowanych współpracą 
podczas tych zawodów. 
Od wielu lat mamy sprawdzony 
zespół ludzi, który dokładnie wie 
co ma robić, aby impreza zado-
woliła startujących  – powiedział 
Aleksander Daniel, dyrektor wy-
konawczy biura organizacyjnego 
mistrzostw świata U-23. 

Dzisiaj jeszcze trudno określić 
jak liczna będzie reprezentacja 
Polski podczas lipcowych zawo-
dów. Przed polskimi młodzie-
żowcami jeszcze kilka zgrupo-
wań i ważnych zawodów, po któ-
rych trenerzy ustalą składy posz-
czególnych osad. Nie jest wyklu-
czone, że w kadrze znajdą się za-
wodniczki i zawodnicy z po-
znańskich klubów. ¹

Rywalizacja na Malcie podczas Pucharu Świata w 2017 roku
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Piłka nożna 

Tak wielkiej gwiazdy futbolu 
zatrudnionej tak blisko Polski 
jeszcze nie było. Diego Mara-
dona podpisał kontrakt z bia-
łoruskim Dynamem Brześć, 
którego stadion leży niespeł-
na trzy kilometry za Bugiem. 

Diego Maradona siedzi na kana-
pie, na której powieszono biało-
ruską flagę. Argentyńczyk 
uśmiecha się do obiektywu, 
podpisując trzyletni kontrakt 
z Dynamem Brześć. To zdjęcie 
obiegło w środę cały świat. 

„Dziękuję za pamięć i zaufa-
nie” – napisał na Instagramie  
57-latek, który nowe stanowisko 
obejmie po zakończeniu mi-
strzostw świata w Rosji. Na Bia-
łoruś przeprowadzi się ze Zjed-
noczonych Emiratów Arab-
skich. Pracował tam w drugoli-
gowym Al-Fujairah. Po tym, jak 
nie udało mu się poprowadzić 
drużyny do awansu, klub nie 
przedłużył jego kontraktu. 

To nie pierwszy zaskakujący 
zwrot akcji w życiu „Boskiego 
Diego”, który na boisku był ge-
niuszem, ale poza nim miał 
swoje problemy. Zażywał narko-
tyki, a przez problemy z nad -
wagą w 2004 r. znalazł się na  
skraju śmierci. Podczas gry 
w Napoli był w świetnych sto-
sunkach z szefem tamtejszej ma-
fii kamorry, przyjaźnił się też z Fi-
delem Castro i Hugo Chávezem, 
a na ręku wytatuował sobie por-
tret Che Guevary. Unikał płace-
nia podatków, a do paparazzich 
mierzył z wiatrówki. Była żona 
oskarżała go o pobicie, twierdziła 
też, że jest chory psychicznie. 

Wybryki nie pomogły mu 
w karierze trenera. Zaczął ją już 

w 1994 r., u schyłku piłkarskiej 
kariery (oficjalnie zakończył ją 
trzy lata później, po kolejnej 
wpadce dopingowej). Razem 
z kolegą z boiska Carlosem 
Frenem prowadził Mandiyú 
Corrientes i Racing Club de 
Avellaneda. W obu przypadkach 
krótko i bez sukcesów. Zasłynął 
głównie wiązanką, którą puścił 
w stronę prezesa Mandiyú. 
– Pier... grubasie, na ch... wcho-
dzisz mi do szatni i zaczepiasz 
piłkarzy? – wybuchnął. 

Kolejne epizody na ławce nie 
były bardziej udane. W 2008 r. 
dostał szansę poprowadzenia 
reprezentacji Argentyny. Rzu-
tem na taśmę dało mu się awan-
sować na mistrzostwa świata, 
choć po drodze zaliczył rekor-
dową porażkę 1:6 z Boliwią. 
Na mundialu dotarł do ćwierćfi-

nału, w którym przegrał 0:4 
z Niemcami.  

Federacja nie przedłużyła 
z nim kontraktu, na co zareago-
wał oskarżeniami o to, że został 
zdradzony i okłamany. W po-
równaniu do konferencji praso-
wych w roli selekcjonera i tak 
trzymał język za zębami. – Ci, 
którzy w nas nie wierzyliście: 
Ssijcie, ssijcie i jeszcze raz ssijcie 
mojego kut... Wygraliśmy dla 
wszystkich Argentyńczyków. 
Poza dziennikarzami, którzy 
traktowali mnie jak śmiecia 
– grzmiał po wygranej z Urug-
wajem, która dała awans na MŚ. 

W maju 2011 r. zatrudniło go 
Al-Wasl, w Emiratach popraco-
wał rok. Tyle samo trwała jego 
ostatnia przygoda z Al-Fujairah. 
Zobaczymy, czy w roli prezesa 
w Brześciu wytrzyma dłużej. 

Maradona ma odpowiadać za  
„zagadnienia strategicznego 
rozwoju klubu oraz współdzia-
łać ze wszystkimi jego struktu-
ralnymi działami”. Wyzwanie 
spore, bo w lidze od lat domi-
nuje BATE Borysów, które zgar-
nęło 12 mistrzostw z rzędu. 

Kibice zastanawiają się, czy 
prezes Maradona nie przejmie 
też stanowiska trenera. Zwolnił 
je ostatnio znany u nas z pracy 
w Piaście Gliwice Radoslav Látal 
(tymczasowo zastąpił go Siergiej 
Kowalczuk). Patrząc na jego do-
tychczasowe dokonania, lepiej, 
żeby zaufał fachowcowi. 

Wielcy piłkarze nie zawsze 
sprawdzają się w roli trenerów. 
Lothar Matthäus zdobył 20 tro-
feów, w tym mistrzostwo świata 
i Europy. W roli trenera pracował 
w sześciu krajach – od Brazylii, 
przez Izrael, po Węgry czy Bułga-
rię. W gablocie na puchary z tych 
wojaży ma tylko mistrzostwo Ju-
gosławii (z Partizanem) i Austrii 
(z Red Bullem Salzburg, gdzie 
pomagał mu Giovanni Trapatto-
ni). – To najgorszy trener, jakiego 
miałem – krytykował go były 
bramkarz Rapidu Ladislav Maier. 

Jeszcze gorzej poszło Christo 
Stoiczkowowi, królowi strzelców 
mundialu z 1994 r. i legendzie FC 
Barcelony. Jako selekcjoner Buł-
garów pokłócił się ze starszyzną 
drużyny i w końcu sam zrezyg-
nował. Dostał szansę w Celcie 
Vigo, Mamelodi Sundowns 
(RPA) i rodzimych Litexie Ło -
wecz oraz CSKA Sofia. Nigdzie 
nie zagrzał miejsca na dłużej, 
a z ostatniej posady zrezygnował 
po niespełna miesiącu. 

W czołówce najgorszych tre-
nerów wśród najlepszych piłka-
rzy są też m.in.: sir Bobby Charl -
ton, Ruud Gullit, Alan Shearer 
i Tony Adams. Miejmy nadzieję, 
że Maradona powstrzyma się 
od dalszych eksperymentów 
i wyżej na niechlubnej liście nie 
podskoczy. Z pożytkiem dla sie-
bie i Dynama. ¹

„Boski Diego” podążył drogą 
na Brześć jako prezes Dynama 

Piłka nożna 
Michał Skiba 
sport@glos.com 
 
Wszyscy w czerwonej części Ma-
drytu powtarzali, że zwycięstwo 
w Lidze Europy to coś więcej niż 
puchar pocieszenia. Rojiblancos 
rozbili Olympique Marsylia 3:0. 
Zadziwić może fakt, że triumf 
w Lyonie był jednocześnie 
pierwszym trofeum w karierze 
w Atletico Fernando Torresa. Le-
gendarny hiszpański napastnik 
po sezonie opuści klub. 

 Atletico był wielką gwiazdą 
już jako nastolatek, odszedł do  
Liverpoolu, gdzie rozwinął 

skrzydła. Potem był drama-
tyczny transfer, bo dopinany 
w ostatnich godzinach okienka 
i szybka ucieczka helikopterem 
- prawdopodobnie z utajnioną 
kontuzją. Z Liverpoolu do Lon-
dynu. „L’Nino” podpisał kon-
trakt z Chelsea, z którą wygrał 
Ligę Mistrzów i Ligę Europy, ale 
która również zabrała światu 
Torresa – super snajpera. 

Hiszpan wrócił do Madrytu 
przed sezonem 2015/16. Ten 
okres sprawił, że dobił do liczby 
stu goli w LaLiga. Zagrał w finale 
Ligi Mistrzów, który Atletico 
przegrało z Realem po karnych. 
W środę na stadionie Olympique 

Lyon podniósł pierwsze trofeum 
w barwach Rojiblancos. Potrze-
bował na to 403 spotkania. Na to 
wyczekiwanie złożyło się aż je-
denaście sezonów, ale i 127 goli 

 –  Atletico jest wszystkim co 
najlepsze w moim życiu. Jestem 
dumny z tej drużyny.  Pod wzglę-
dem sentymentalnym to tro-
feum jest najważniejsze. Od ma-
łego miałem konkretne marze-
nie i w końcu je spełniłem –  mó-
wił po meczu Hiszpan. 

Finał w Lyonie, przynajmniej 
na początku, nie był tak jedno-
stronny. Doskonałą okazję 
na gola zmarnował Germain. Na-
pastnikowi OM podawał Dimitri 

Payet, który jeszcze w pierwszej 
połowie musiał opuścić boisko. 
Rozgrywający marsylczyków 
przegrał z kontuzją.  

– Bez niego nie mogliśmy 
utrzymać tego poziomu. Z  
Payetem zdziałalibyśmy więcej. 
Wiedzieliśmy, że nie był gotowy 
w stu procentach, ale podjęliśmy 
ryzyko. To był finał –  komento-
wał po meczu Rudi Garcia, tre-
ner Olympique. 

 – Po to wyjechałem z domu, 
mając czternaście lat. Mam na-
dzieję, że to nie jest moje ostat-
nie trofeum – skomentował bo-
hater finału, strzelec dwóch goli 
Antoine Griezmann.  ¹ 

Fernando Torres czekał na to trofeum całe życie

Diego Maradona został prezesem białoruskiego klubu 
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