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Już za tydzień początek rywalizacji na jeziorze Maltańskim
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com  

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się mistrzostw 
świata U-23, jakie już za ty-
dzień rozpoczną się na jezio-
rze Maltańskim w Poznaniu. 
Do udziału w zawodach zgło-
sili się uczestnicy z 54 krajów. 
Razem to ponad 1500 osób: 
zawodników, trenerów, sę-
dziów i działaczy.  

– Bardzo się cieszymy, że jest tak 
duże zainteresowanie imprezą 
w naszym mieście. Te zawody są 
na pewno zdecydowanie więk-
sze, niż ostatnie Puchary Świata 
seniorów. Ich ranga jest bardzo 
wysoka, bo przecież wystartują 
w nich kandydaci do występu 
w najbliższych igrzyskach olim-
pijskich w Tokio 2020. Praktyka 
ostatnich lat pokazuje, że właś-
nie w połowie okresu olimpij-
skiego wielu wioślarzy z tej im-

prezy pojechało potem na igrzy-
ska – powiedział Aleksander Da-
niel, dyrektor wykonawczy mi-
strzostw świata U-23, podczas 
konferencji prasowej nad jezio-
rem Maltańskim. 

– Nasze przygotowania prze-
biegają zgodnie z planem. 
Od wielu tygodni realizujemy za-
łożone zadania na wodzie oraz 
w terenie. Niestety, jeden z za-
wodników, kandydatów do re-
prezentacyjnej ósemki, doznał 
kontuzji i nie wystartuje w nad-
chodzących mistrzostwach. Są 
oczywiście z nami w Wałczu za-
wodnicy rezerwowi i jeden 
z nich uzupełni naszą najwięk-
szą osadę. W Poznaniu wysta-
wimy pięć osad: żeńskie dwójka 
podwójna wagi lekkiej oraz 
czwórka podwójna i męskie – 
wspomniana ósemka, dwójka 
podwójna i dwójka podwójna 
wagi lekkiej. Po ostatnich zawo-
dach Pucharu Świata seniorów 
w Lucernie okaże się, czy popły-
nie jeszcze jedna nasza osada 

męska dwójka bez sternika. 
W tym tygodniu to się rozstrzyg-
nie – mówi Mariusz Szumański, 
trener kadry młodzieżowej. 

Na bolące plecy narzekał 
ostatnio Dawid Pieniak (KW-04 
Poznań), który niestety nie wy-
startuje w ósemce. W tej ekipie 
popłynie inny z jego klubowych 
kolegów Jan Janasik.  

Z kolei Mateusz Świętek wy-
startuje w dwójce podwójnej 
wspólnie z Fabianem Barańskim 
(WTW Włocławek), a Damian 
Rewers popłynie w dwójce po-
dwójnej wagi lekkiej razem z Ma-
teuszem Kraską (Zawisza Byd-
goszcz). W składzie żeńskiej ka-
dry jest  Magdalena Świętek 
(KW-04), która w Poznaniu za-
prezentuje się wspólnie z Klau-
dią Pankratiew (MOS Ełk) 
w dwójkach podwójnych wagi 
lekkiej. 

Tymczasem na zawody do-
cierają już kolejne ekipy. Od po-
przedniego tygodnia na Malcie 
trenują już Nowozelandczycy 

oraz Chińczycy. Do Poznania do-
tarli już Brazylijczycy i Kanadyj-
czycy. Do końca tego tygodnia 
pojawią się na pewne wszystkie 
drużyny. 

– W ramach upowszechnia-
nia programu promującego wio-
ślarstwo na świecie, w naszej im-
prezie wezmą udział zawodnicy 
z krajów o zdecydowanie mniej-
szych tradycjach w tej dyscypli-
nie. Wioślarze z tych kilku krajów 
wystartują w Poznaniu na koszt 
organizatorów. Podczas sporto-
wej rywalizacji nad Maltą zapro-
ponujemy zawodnikom oraz ki-

bicom wiele imprez towarzyszą-
cych, które z pewnością będą in-
teresujące – powiedział Aleksan-
der Daniel, dyrektor wykonaw-
czy zbliżającej się wielkimi kro-
kami imprezy. 

Uroczyste otwarcie wioślar-
skich mistrzostw świata U-23 za-
planowano nad Maltą we wtorek 
24 lipca o godz. 19. W środę 25 
lipca od godz. 15 pierwsze wyś-
cigi eliminacyjne.  

Finały A odbędą się w sobotę 
28 lipca od godz. 15.45, nato-
miast w niedzielę 29 lipca 
od godz. 10.45.  ¹

Piłka nożna 
Radosław Patroniak 
r.patroniak@glos.com 

Piłkarze Lecha we wtorek  
przeprowadzą ostatni trening 
przed wyjazdem do Armenii 
na rewanżowe spotkanie I run-
dy eliminacyjnej Ligi Europy 
z Gandzasarem Kapan (w Po-
znaniu Kolejorz wygrał 2:0).  
Relację z czwartkowego  me-
czu w Erywaniu przeprowadzi 
stacja Polsat Sport i Super Pol-
sat (początek o godz. 17). 

Lechici do stolicy Armenii będą 
podróżować czarterem, wyna-
jętym przez klub. Zbiórka na 
stadionie została wyznaczona 
już na godz. 7, bo dwie godziny 
później samolot z piłkarzami 
wystartuje w 4-godzinną po-
dróż. Kolejorz na miejscu będzie 
o godz. 15 czasu lokalnego, czyli 
o 13 naszego. 

Zostają na szczęście w Erywaniu 
Pojedynek z Gandzasarem zo-
stanie rozegrany na Stadionie 
Republikańskim w Erywaniu, 
dlatego niebiesko-biali unikną 
męczącej podróży (300 km) 
do Kapanu. O godzinie 18.30 
czasu lokalnego (16.30 w Pol-
sce) na stadionie w Erywaniu 
odbędzie się oficjalna konfe-
rencja prasowa przed meczem, 
w której udział wezmą jeden 
z zawodników oraz trener Le-
cha. Pół godziny później, w go-
dzinie czwartkowego meczu, 
rozpocznie się trening. 

Bezpośrednio po zakończe-
niu spotkania lechici wrócą 
do Polski. Na poznańskiej Ła-
wicy powinni wylądować po  
godz. 2 w nocy z czwartku 
na piątek. W tym samym dniu 
będą już mieli mały rozruch 
w Poznaniu. Dzień później na-
tomiast czeka już ich wyjazd 
do Płocka na niedzielne starcie 
z miejscową Wisłą (początek 
o godz. 18, relacja w Canal+), 
inaugurujące ligowy sezon. 

Co dalej z Baerkrothem? 
Niewykluczone, że do Erywania 
nie poleci już z lechitami Niklas 
Baerkroth. Szwedem zaintere-
sowany jest bowiem IFK 
Goeteborg, klub w którym 26-
letni pomocnik rozpoczynał 
seniorską karierę. Kolejorza za-
płacił za byłego reprezentanta 
kraju latem ubiegłego roku 650 
tys. euro. Nie były to wcale małe 
pieniądze, ale Baerkroth kom-
pletnie się nie sprawdził. 

Po ostatnim sezonie wyda-
wało się, że pożegna się on z Le-
chem. Trener Djurdjević posta-
nowił jednak dać Szwedowi 
jeszcze jedną szansę na odbu-
dowanie formy. Mimo pozy-
tywnych opinii w sparingach 
Baerkroth nie pokazał jednak 
nowej jakości i pewnie władze 
Kolejorza byłyby szczęśliwe, 
gdyby IFK zdecydowało się 
chociaż na wypożyczenie swo-
jego byłego piłkarza. 

Rotacje w Akademii Lecha 
W poniedziałek ogłoszone zo-
stały też zmiany we wszystkich 
sztabach szkoleniowych trzech 
zespołów młodzieżowych 
wronieckiej części Akademii 
Lecha. Nie oznacza to jednak 

napływy nowych trenerów do 
Akademii, bo każdy z opieku-
nów juniorów pracuje już  
z nimi od dłuższego czasu. 
Można powiedzieć więc, że 
doszło jedynie do rotacji. 

– Chcieliśmy dać możliwość 
pracy trenerom z drużynami 
innych kategorii wiekowych. 
Uznaliśmy, że każdy z nich wy-
korzystał swoją szansę przez 
ostatnie lata, dlatego nie szuka-
liśmy szkoleniowców poza aka-
demią. Członkowie sztabów 
działają w klubie już od lat  – 
podkreślił Rafał Ulatowski, dy-
rektor szkolenia akademii. 

Mistrzowską ekipę juniorów 
starszych objął trener Bartosz 
Bochiński, który sam potrafił 
poprowadzić swoją drużynę 
do krajowego tytułu. Przed ro-
kiem cieszył się bowiem ze złota 
MP z juniorami młodszymi. ¹
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Szwed Niklas Baerkroth zagrał 21 minut w meczu z Gandzasarem, ale furory już tradycyjnie nie zrobił

Tydzień wyjazdów, czyli Lech w czarterze 
do stolicy Armenii i... w relacji telewizyjnej

26  
Występów miał dotychczas 
w Lechu Niklas Baerkroth, 
łącznie z PP i rezerwami, i w ani 
jednym z nich nie trafił do siatki

Lekka atletyka 
Drugie miejsce Polski 
Reprezentacja Polski zajęła 
w Londynie drugie miejsce 
w pierwszej edycji Pucharu 
Świata w ustępując tylko 
reprezentacji USA. W polskiej 
ekipie zwycięstwa odnieśli: Anita 
Włodarczyk i Wojciech Nowicki 
(oboje rzut młotem), Michał 
Haratyk (pchnięcie kulą), Karol 
Hoffmann (trójskok) oraz Sofia 
Ennaoui i Marcin Lewandowski 
(oboje 1500 metrów). 
Kapitanem reprezentacji Polski 
(decyzją IAAF w każdej drużynie 
musiała to być kobieta) była 
zawodniczka AZS Poznań Anna 
Jagaciak-Michalska, która zajęła 
trzecie miejsce w trójskoku 
niezłym wynikiem 14.08.m.  
W składzie sztafety kobiet 
4x400 m kobiet znalazła  się 
inna zawodniczka AZS Poznań 
Patrycja Wyciszkiewicz. Polki 
zajęły trzecią lokatę. 
Klasyfikacja końcowa po 34 
konkurencjach: 1. USA – 219 
punktów, 2. Polska – 162, 3. W. 
Brytania – 155, 4. Jamajka – 153,  
5. Francja – 146, 6. Niemcy – 137, 
7. RPA – 135, 8. Chiny – 81. (MAC) 
 
Wioślarstwo 
Medale w Lucernie 
Reprezentanci Polski pięciokrotnie 
stawali na podium podczas ostat-
nich zawodów Pucharu Świata, 
które odbyły się w Lucernie.  
W dwójce podwójnej wagi lekkiej 
kobiet triumfowały Weronika De-
resz i Joanna Dorociak, a w dwójce 
podwójnej mężczyzn zwyciężyli 
Mateusz Biskup i Mirosław 
Ziętarski. Na drugiej pozycji  upla-
sowała się czwórka podwójna ko-
biet w składzie Agnieszka Kobus-
Zawojska, Marta Wieliczko, Maria 
Springwald, Katarzyna Zillmann, 
natomiast trzecie miejsce przy-
padło  Katarzynie Wełnie w je-
dynce wagi lekkiej kobiet oraz  
czwórce podwójnej mężczyzn 
w składzie Szymon Pośnik, Maciej 
Zawojski, Dominik Czaja i zawod-
nik Posnanii Poznań Wiktor 
Chabel. (MAC) 

Kolarstwo górskie 
Włoszczowska druga 
Dwukrotna wicemistrzyni olimpij-
ska Maja Włoszczowska zajęła 
piąte miejsce w zawodach Pucharu 
Świata w  Vallnord w Andorze. Wy-
grała Norweżka Gunn-Rita Dahle 
Flesjaa  przed Szwajcarką Jolandą 
Neff. W klasyfikacji generalnej  PŚ 
Włoszczowska  zajmuje trzecią lo-
katę. Prowadzi Neff .  (MAC) 

LOTTO 
NIEDZIELA 15.07.2018 
MINILOTTO   
3, 4, 12, 36, 39 
MULTI MULTI  GODZ. 21.40 
2, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 28, 39, 43, 
53, 54, 62, 68, 69, 75, 78, 79 (78) 
SUPER SZANSA GODZ. 21.40 
2, 6, 4, 7, 1, 7, 3 
EKSTRA PENSJA GODZ. 21.40  
2, 13, 17, 23, 33 (1) 
PONIEDZIAŁEK 16.07.2018 
MULTI MULTI  GODZ. 14 
2, 10, 12, 19, 25, 26, 28, 33, 37, 40, 42, 
44, 45, 59, 62, 63, 64, 67, 71, 80 (59)  
SUPER SZANSA  GODZ. 14 
8, 8, 2, 3, 7, 4, 5


