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SPORTOWY WEEKEND CO? GDZIE? KIEDY? O KTÓREJ?

Dziś pierwszy finał

W piątek rozegrane zostanie pierwsze spotkanie finałowe Centralnej
Ligi Juniorów U19 w piłce nożnej.
O tytuł mistrza Polski juniorów w tej
kategorii wiekowej zagrają zespoły
Cracovii i Lecha Poznań. Początek
spotkania o godz. 17 na stadionie
przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Rewanż 20 czerwca o godz. 17 we
Wronkach. (MAC)

Piłka nożna

FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI

Piłka nożna

Spotkanie warciarzy

W piątek, dokładnie w 106. rocznicę
powstania KS Warta Poznań, odbędzie się spotkanie byłych piłkarzy
Warty, którzy w 1970 r. uzyskali
awans do II ligi państwowej. Organizatorami spotkania są Andrzej
Żurawski i Dariusz Preiss. (MAC)

Piłka nożna

Garbarnia w I lidze

Garbarnia Kraków, czwarty zespół II
ligi, w nowym sezonie występować
będzie na zapleczu ekstraklasy.
W rewanżowym meczu barażowym Garbarnia pokonała na wyjeździe 15. drużynę I ligi, Pogoń Siedlce
2:1 (1:0) i uzyskała awans, ponieważ
pierwsze spotkanie barażowe
w Krakowie zakończyło się remisem 1:1. Bramki dla Garbarni zdobyli: Filip Wójcik (45) i Krzysztof
Kalemba (80), gola dla Pogoni
strzelił Damian Świerblewski (87).
Garbarnia wraca na drugi poziom
rozgrywkowy po 44 latach. (MAC)

Lekka atletyka

Świetny wynik Haratyka

Podczas mityngu Zlata Tretra
w Ostrawie Michał Haratyk ustanowił rekord Polski w pchnięciu kulą,
doskonałym rezultatem 22.08 m.
Polak zajął drugie miejsce, zwyciężył bowiem mistrz świata Nowozelandczyk Tomas Walsh – 22.16 m.
Rezultat Haratyka to drugi najlepszy wynik osiągnięty przez Europejczyka w XXI wieku. Dalej pchał tylko
były mistrz świata Niemiec Dawid
Storl (22.20 m). (MAC)

Siatkówka

Znamy skład Final Six

Po przedostatniej serii spotkań Ligi
Narodów kobiet poznaliśmy zespoły, które w dniach 22-24
czerwca wystąpią w turnieju Final
Six w chińskim Nankin. Oprócz reprezentacji Chin zagrają Brazylia,
USA, Serbia, Holandia i Turcja. (MAC)

LOTTO
EKSTRA PENSJA – 13.06, GODZ. 21.40

3, 10, 16, 19, 20 + 4

SUPER SZANSA – 13.06, GODZ. 21.40

7, 3, 4, 1, 5, 4, 8

SUPER SZANSA – 14.06, GODZ. 14

3, 6, 2, 2, 3, 5, 2

MINI LOTTO – 13.06, GODZ. 21.40

5, 11, 26, 35, 42

MULTI MULTI – 14.06, GODZ. 14

11, 19, 23, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 41,
46, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 70, 71,
76, plus 35
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Ivan Djurdjević (w środku) poprowadził wczoraj pierwszy trening lechitów

Lech rozpoczął treningi,
Djurdjević jest cierpliwy
Piłka nożna
Maciej Lehmann
sport@glos.com

Bez Radosława Majewskiego
oraz Roberta Gumnego, za to
z nowym nabytkiem Tomaszem
Cywką rozpoczął wczoraj przygotowania do nowego sezonu
Lech Poznań. Majewski nie będzie grał już w Kolejorzu, Ivan
Djurdjević nie widzi dla niego
miejsca w drużynie. Natomiast
Robert Gumny rozpocznie treningi w pierwszym tygodniu
lipca. Młody obrońca przeszedł
w Rzymie operację plastyki łąkotki.
–Radosław Majewski nie pasuje do mojej koncepcji gry, nie
pasuje też do nowego Lecha - powiedział bez ogródek Ivan
Djurdjević przed pierwszym tre-

ningiem. 31-letni pomocnik musi
sobie szukać nowego klubu,
choć ma jeszcze ważny kontrakt
z Kolejorzem. Kto go zastąpi? Jeszcze szukamy odpowiednich
dla nas piłkarzy. Będziemy cierpliwi. Nie chcemy popełniać błędów z poprzedniego sezonu,
kiedy to robiliśmy szybko transfery, a potem okazało się, że ci
zawodnicy nie są tak dobrzy jakbyśmy chcieli. Chcemy pozyskać
maksymalnie trzech zawodników. Lecz na pewno będą oni
mieli odpowiednią jakość - wyjaśnia Djurdjević. Nowy trener
Kolejorza podkreśla, że rozmowy transferowe toczą się
w dosyć wolnym tempie, dlatego, że piłkarze, których
Kolejorz ma na oku wyjechali
na urlopy. Najważniejsze, byśmy
dobrze wzmocnili środek pola.

Z tych piłkarzy, których teraz
mamy, chcę teraz wykrzesać
wszystko to co najlepsze – dodaje
Ivan Djurdjević.
–Od początku będziemy
pewnie pracować na pełnych
obrotach. Urlopy szybko minęły.
Mam nadzieję, że dobrze przygotujemy się do sezonu i dobrze
wystartujemy - mówi Maciej
Makuszewski. – Poprzedni sezon to jest dla nas nauka na następne lata. Jest w nas sportowa
złość, bo trzecie miejsce to nie
był dobry wynik. Mieliśmy zupełnie inne marzenia i oczekiwania. W nowym sezonie trzeba
grać dużo lepiej. W takiem klubie jak Lech zawsze trzeba mierzyć wysoko, a ja osobiście cieszę się, że będę mógł pracować
z trenerem Djurdjeviciem – dodał „Maki”. ¹

Centra Ostrów Wielkopolski –
Wda Świecie, trzecia liga (grupa II),
sobota, godz. 16. Stadion przy ul.
Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
KKS 1925 Kalisz – Sokół Kleczew,
trzecia liga (grupa II), sobota, godz.
16. Stadion przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.
Mieszko Gniezno – Victoria
Września, rewanżowy mecz barażowy o miejsce w grupie 2. trzeciej
ligi na sezon 2018/2019, niedziela,
godz. 17. Stadion przy ul. Strumykowej w Gnieźnie.
Kotwica Kórnik – Olimpia II
Szczecin, II liga kobiet (grupa wielkopolska), niedziela, godz. 14. Stadion przy ul. Leśnej w Kórniku.
LipnoStęszew–KKPChełmża,II
liga kobiet (grupa wielkopolska), niedziela, godz. 14. Stadion przy ul.
Trzebawskiej 15 w Stęszewie.

Hokej na trawie

LOMS Poznań – AZS Politechnika Poznańska, MP seniorek,
niedziela, godz. 18. Boisko AWF
przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu.
AZS Politechnika Poznańska –
Grunwald Poznań, I liga mężczyzn (grupa mistrzowska), niedziela, godz. 11. Boisko Politechniki
Poznańskiej przy ul. Przystań 1
w Poznaniu (przy Moście Rocha).
Warta Poznań – LKS Gąsawa,
I liga mężczyzn (grupa mistrzowska), niedziela, godz. 14. Boisko
AWF przy ul. Królowej Jadwigi
w Poznaniu.
Lipno Stęszew – UKH Start 1954
Gniezno, I liga mężczyzn (grupa
spadkowa), niedziela, godz. 12. Stadion przy ul. Trzebawskiej 15
w Stęszewie.
MKS Środa Wielkopolska –
UKHT Ósemka Tarnowskie
Góry, II liga mężczyzn, niedziela,
godz. 12. Stadion Średzki przy ul.

Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej.
AZS AWF Poznań – Pomorzanin
Toruń, I liga mężczyzn (grupa mistrzowska), niedziela, godz. 16. Boisko AWF przy ul. Królowej Jadwigi
w Poznaniu.
AZS AWF Poznań – UKS Jedynka
Żnin, MP juniorów, sobota, godz.
11. Boisko AWF przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu.
MKS Środa Wielkopolska – Stella
Gniezno, MP juniorów, sobota,
godz. 13.30. Stadion Średzki
przy ul. Sportowej 12 w Środzie
Wielkopolskiej.
LKS Rogowo – LKS Gąsawa, MP
juniorów, sobota, godz. 14. Stadion
GOSiR im. Alfonsa Flinika przy ul.
Paczkowskiego w Gnieźnie.

Żużel

FOGO Unia Leszno – Get Well Toruń, PGE Speedway Ekstraliga, niedziela, godz. 19. Stadion im. Alfreda
Smoczyka przy ul. Strzeleckiej
w Lesznie.
Car Gwarant Start Gniezno –
ROW Rybnik, Nice PLŻ (I liga), sobota, godz. 16.15. Stadion przy ul.
Wrzesińskiej w Gnieźnie.
MDM Komputery TŻ Ostrovia
Ostrów Wielkopolski – Stainer
Unia Kolejarz Rawicz, II liga, niedziela, godz. 16. Stadion Miejski
przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

Sport motorowodny

Mistrzostwa Świata w klasie
OSY 400 oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasach OSY 400, GT30, GT15 i F4,
treningi, sobota, godz. 8.30-12.45,
biegi MŚ OSY400 sobota, godz. 16
oraz sobota, godz. 18, niedziela,
biegi MŚ OSY 400, MP OSY 400 i
pozostałych klas, niedziela, godz.
11.30-12.45 oraz niedziela, godz. 14.
Centrum Sportu i Rekreacji, Przystań Wodna przy ul. Napoleona
w Ślesinie. (PAT, MAC)

Wspólny wysiłek wielu środowisk i partnerów przed MŚ do lat 23
Wioślarstwo
Jacek Pałuba
sport@glos.com

Na początku sierpnia 2004 roku
w Poznaniu odbyły się światowe regaty młodzieży do lat 23.
Po czternastu latach wioślarska
młodzież ponownie zagości
na jeziorze Maltańskim. Światowy czempionat do lat 23 odbędzie się w dniach 25-29 lipca.
Przygotowania do tej imprezy rozpoczęły się po ubiegłorocznych zawodach PŚ seniorów. To będzie już kolejna,
ogromna impreza organizowana na Malcie w XXI wieku.
Największy wysiłek finansowy ponosi miasto Poznań,
które jest organizatorem wspólnie z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, a wykonawcą zadania jest Fundacja
Wielkopolskie Wioślarstwo.
Wsparcia udzielili także samorządowcy – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-

skiego oraz Powiat Poznański.
Znaczącą pomoc zapewniło
także Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Od wielu lat współpraca
miasta Poznań ze Światową Federacją Towarzystw Wioślarskich (FISA) jest wręcz wzorowa. To m.in. efekt strategii naszego miasta, dotyczącej organizacji i wsparcia dla dużych imprez toczących się w Poznaniu.
Mogę dodać, że w 2019 r.
na Malcie odbędzie się kolejny
Puchar Świata seniorów,
a w roku olimpijskim 2020 zorganizujemy mistrzostwa Europy seniorów – powiedziała
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału
Sportu Urzędu Miasta Poznania.
– Wielkopolska to jeden
z pionierskich regionów, w którym uprawia się wioślarstwo.
To przecież w Kaliszu powstał
jeden z pierwszych klubów tej
dyscypliny jeszcze pod koniec
XIX wieku. To będzie impreza
dla młodzieży, a my od wielu

lat wspieramy działania dotyczące sportu w tej kategorii wiekowej – stwierdził Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
– Powiat poznański od lat
wspiera sport młodzieżowy.
Ważne miejsce zajmuje tutaj
wioślarstwo, które można uprawiać przez cały roku. Dobrym
pomysłem była organizacja
pierwszego kroku wioślarskiego na terenie naszego powiatu. Przez ostatnie kilka lat
wielu naszych uczniów rozpoczęło wioślarskie treningi – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.
– Sam kiedyś trenowałem
wioślarstwo w klubie Posnania
i wiem jak ta dyscyplina uczy
szacunku do ciężkiej pracy.
Malta to jeden z najpiękniejszych obiektów na świecie.
Było moim obowiązkiem wesprzeć organizatorów w staraniach o wsparcie z minister-

stwa sportu i turystyki – powiedział Bartłomiej Wróblewski,
poznański poseł PiS.
Tak ogromna impreza nie
byłaby możliwa do zorganizowania, gdyby nie partnerzy
i przyjaciele wioślarstwa. Od lat
współpracują z wioślarzami następujące firmy: Aquanet, MTP,
Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe, Sheraton Poznań Hotel, MPK, POSiR, Lotto,
Port Lotniczy Ławica, Algeco,
Pepsi, Luxmed i Wielkopolska
Przychodnia Sportowo-Lekarska.

- Współpracujemy z wielkopolskim wioślarzami od lat, bo
zawsze było tak jak się umówiliśmy i tej filozofii działania się
trzymamy – stwierdził Paweł
Chudziński, prezes spółki
Aquanet Poznań. – Misją naszej
firmy jest wspieranie sportu i kultury na najwyższym poziomie.
A wioślarskie imprezy należą
właśnie do najlepszych. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować przy organizacji tych
zawodów – powiedział Artur
Woziński, dyrektor Totalizatora
Sportowego w Poznaniu. ¹

