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Energa MKS wygrał

Udanie rozpoczął Energa MKS Kalisz rozgrywki w grupie spadkowej
PGNiG Superligi mężczyzn. Kaliski
zespół pokonał przed własną widownią Energę Wybrzeże Gdańsk
27:22 (15:12). Bramki dla kaliszan
zdobyli: Kniaziew 8, Drej 4,
Pilitowski 4, Szpera 4, Adamski 3,
Krytski 2, Bałwas 1 oraz Misiejuk 1,
najwięcej dla gdańszczan:
Komarzewski 8 oraz Kondratiuk 5.
W pozostałych środowych meczach Arka Gdynia, która w sezonie
zasadniczym wygrała tylko jedno
spotkanie, niespodziewanie pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin
26:22 (16:9), a Sandra Spa Pogoń
Szczecin po remisie 29:29 (14:14)
przegrała u siebie w rzutach karnych 2:4 z SPR Stal Mielec.
Energa MKS Kalisz został pierwszym liderem tabeli. Przypominamy, że w grupie spadkowej gra
się systemem mecz i rewanż każdy
z każdym. PGNiG Superligę opuści
ostatni zespół, przedostatni będzie
musiał grać baraż z drugą drużyną
pierwszej ligi. Następne mecze już
w sobotę. Energa MKS Kalisz podejmować będzie SPR Stal Mielec. Początek meczu w hali Arena Kalisz
o godzinie 13. (MAC)
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19. porażka Polonii

W meczu 20. kolejki ekstraligi kobiet zamykająca tabelę z dorobkiem tylko jednego punktu Polonia Poznań doznała 19. porażki
w sezonie, przegrywając na wyjeździe z mistrzem Polski i liderem
tabeli Górnikiem Łęczna 0:6 (0:3).
Poznanianki dwa ostatnie gole
straciły w ostatnich minutach
spotkania. W drugim środowym
meczu ekstraligi kobiet GKS Katowice zremisował z Czarnymi Sosnowiec 1:1 (0:0). (MAC)

Żużel

Dzika karta dla Bartosza

Bartosz Smektała z Fogo Unii
Leszno, otrzymał dziką kartę
na Grand Prix Polski, pierwszą
rundę indywidualnych mistrzostw
świata. Turniej na PGE Narodowym
w Warszawie odbędzie się 18 maja.
W Warszawie na pewno wystąpi
pięciu polskich żużlowców, bowiem stałymi uczestnikami cyklu są
Bartosz Zmarzlik (aktualny wicemistrz świata), Patryk Dudek, Maciej Janowski oraz Janusz Kołodziej
(rezerwowymi w Warszawie będą
Dominik Kubera i Rafał Karczmarz).
Tytułu mistrzowskiego broni Brytyjczyk Tai Woffinden. (MAC)

LOTTO

ŚRODA 17.04
EKSTRA PENSJA GODZ. 21.40
4, 14, 18, 20, 31 (1)
MINI LOTTO GODZ. 21.40
6, 13, 18, 31, 42
MULTI MULTI GODZ. 21.40
9, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 42,
43, 44, 49, 51, 57, 62, 66, 71, 79 (25 )
SUPER SZANSA GODZ. 21.40
7, 0, 7, 0, 0, 8, 5
CZWARTEK 18.04
MULTI MULTI GODZ. 14
5, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 39,
42, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 74, 75 (16)
SUPER SZANSA GODZ. 14
2, 8, 5, 4, 0, 0, 7
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W sobotę Zajączek, a potem
Wings for Life i 10 km Szpot
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Lekka atletyka
W sobotę o godz. 12 w Lasach
Miejskich nad Stawem Olszak
w Poznaniu wystartuje V Bieg
Zajączka Wielkanocnego.
Na dystansie 5 i 10 km pobiegnie prawie 1000 osób. W maju
i czerwcu czekają nas kolejne
biegi, czyli Wings for Life i 10
km Szpot Swarzędz.
Na wszystkich zawodników
podczas Biegu Zajączka oprócz
medali i świątecznej babeczki
czekać będzie wielkanocny zając. Na starcie zeszłorocznej
edycji stanęło ponad 680 osób
(niektórzy przebrani za wielkanocnego zająca) i ponad 440
dzieci, które ścigały się na dystansach od 200 do 1500 m.
Zwycięzcą w biegu głównym na 10 km został Jakub
Gorzelańczyk (35.13), a wśród
pań triumfowała Joanna
Domań (46.34). Trasę o połowę
krótszą (5 km) najszybciej przebiegli Maciej Łucyk (17.39) i Karolina Bilawa (20.21).
Z kolei już 5 maja odbędzie się
6. edycja Wings for Life World
Run. O godz. 13 ponad 100 tysięcy uczestników z siedmiu
kontynentów
rozpocznie
ucieczkę przed samochodami
pościgowymi, które w światowym biegu wyznaczają linię
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Drugie miejsce w poprzednim 10 km Szpot Swarzędz zajął Krzysztof Hadas (nr 2429) z Poznania
mety. Wszystko wskazuje na to,
że w tym roku padnie rekord frekwencyjny. W Poznaniu wystartuje komplet 8 tysięcy biegaczy.
Za kierownicą samochodu pościgowego usiądzie po raz kolejny Adam Małysz, a ze swoimi
drużynami stawią się znane osobistości ze świata sportu, czyli Joanna Jóźwik, Monika Pyrek, Andrzej Bargiel, Jakub Przygoński
i Paweł Korzeniowski.
Natomiast początek czerwca,
a konkretnie jego pierwsza niedziela upłynie pod znakiem ósmej edycji 10 km Szpot Swarzędz.
– Zbliżamy się do pierwszego
tysiąca zgłoszeń, a to oznacza, że
przekraczamy 1/3 przygotowanych dla uczestników miejsc. Jeżeli w takim tempie będą prze-

biegały zapisy, to w połowie
maja lista może być pełna. Przypominamy, że bieg odbędzie się
w niedzielę, 2 czerwca ze startem
o godz. 11 z najszerszej arterii
Swarzędza, czyli ulicy Cieszkowskiego, a zapisy przyjmowane
są
przez
stronę
internetową www.biegi.szpot.pl
– mówił nam Marek Wajer,
rzecznik prasowy swarzędzkiej
„10”, biegu który niewątpliwie
przebojem wdarł się do czołówki
ulicznych imprez na dystansie 10
km w całym regionie.
Szybka, ciekawa, skutkująca
wieloma rekordami życiowymi
trasa, mocny doping, finisz
na Stadionie Miejskim –to niewątpliwe atuty tego biegu. Do
tego nagrody, za miejsca 1 -6 w aż

13 kategoriach wiekowych z nagrodą główną, którą w tym roku
będzie samochód Suzuki Celerio.
Otrzyma to auto ktoś, kto ukończy bieg w regulaminowym czasie do 90 minut i będzie miał
szczęście w losowaniu, które zostanie przeprowadzone około
godz. 15 w swarzędzkim amfiteatrze. Po odbiór nagród zostanie
zaproszonych na scenę niemal
200 biegaczek i biegaczy.
Nowością 10 km Szpot
Swarzędz będzie Bieg Rodzinny,
który rozpocznie się o godz. 10.
Dystans do pokonania przez całe
rodziny to 1200 m, a limit czasu
to aż... 60 minut. Na mecie
na każdego uczestnika będzie
czekał pamiątkowy medal oraz
poczęstunek. ¹

Warta Poznań – GKS 1962 Jastrzębie, Fortuna 1 Liga, sobota,
godz. 16. Stadion przy ul. Droga
Dębińska w Poznaniu.
Mieszko Gniezno – Górnik Konin, III liga, sobota, godz. 14. Stadion
przy ul. Strumykowej w Gnieźnie.
Jarota Jarocin – Kotwica Kołobrzeg, III liga, sobota, godz. 16. Stadion przy ul. Sportowej w Jarocinie.
IV LIGA WIELKOPOLSKA
27. kolejka – sobota: Polonia 1912
Leszno – Pogoń Nowe
Skalmierzyce (12), Olimpia Koło –
Unia Swarzędz (14), Nielba
Wągrowiec – Sokół Pniewy (15),
Orkan Śmiłowo – Warta
Międzychód (15), Krobianka –
Lubuszanin Trzcianka (15),
Ostrovia 1909 – Obra Kościan (15),
Kotwica Kórnik – Victoria Września
(16), Polonia Kępno – LKS
Gołuchów (16), Tarnovia Tarnowo
Podgórne – Centra Ostrów Wielkopolski (16), Zjednoczeni
Trzemeszno – KS Opatówek (17).
FUTSAL
Red Dragons Pniewy– AZS UG
Gdańsk, ekstraklasa mężczyzn, sobota, godz. 16. Hala OSiR przy ul.
Wolności w Pniewach.
PIŁKA RĘCZNA
Energa MKS Kalisz – SPR Stal
Mielec, PGNiG Superliga mężczyzn, sobota, godz. 13. Hala Arena
Kalisz przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kaliszu.
REKREACJA
Piąty Bieg Zajączka Wielkanocnego, sobota, godz. 8.30-10 – biegi
dzieci, start/meta przy ul. Szpaków
Orlik przy Szkole Podstawowej nr
55; biegi dorosłych 5 km, 10 km
oraz marsz Nordic Walking 5 km,
sobota, godz. 8.30-11, start okolice
stawu Olszak przy nowym ZOO,
na polanie na wysokości skrzyżowania ul. Szpaków/Dymka w Poznaniu. (LUMAR, MAC)

Za dwa miesiące Puchar Świata na poznańskiej Malcie

Wioślarstwo
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Na jeziorze Maltańskim w Poznaniu już po raz szósty odbędą
się zawody Pucharu świata seniorów. Od 21 do 23 czerwca czołowi zawodnicy globu będą rywalizowali na reprezentacyjnym
akwenie stolicy Wielkopolski.

To bardzo ważny sezon
Rozpoczynający się sezon jest
dla wioślarzy bardzo ważny, bo
pod koniec sierpnia tego roku,
podczas mistrzostw świata

w Linz-Ottensheim, będą oni
walczyli o olimpijskie paszporty
do Tokio 2020. Dwa lata temu
w Poznaniu startowało ponad
500 zawodniczek i zawodników.
W tegorocznej edycji startujących może być zdecydowanie
więcej, bo będą chcieli sprawdzić swoje przygotowanie
do olimpijskich eliminacji.
Zanim wioślarze przyjadą
do Polski, najpierw w dniach 1012 maja wezmą udział w pierwszych tegorocznych zawodach
Pucharu świata w bułgarskim
Płowdiw.
Tymczasem w Poznaniu
od dłuższego czasu trwają już
intensywne przygotowania do
czerwcowej imprezy. Od wielu
lat w zespole pracuje sprawdzona grupa ludzi, która ma już
w swoim dorobku wszystkie imprezy wioślarskie, jakie odbywały się na Malcie w poprzednich latach.
– Wszyscy dokładnie wiedzą
co mają robić i tak jest od wielu

lat. Jestem przekonany, że impreza będzie przygotowana
tak, aby zadowolić wszystkich
startujących – powiedział Aleksander Daniel, dyrektor wykonawczy biura organizacyjnego
zawodów Pucharu Świata
w Poznaniu.

Z wizytą u starych przyjaciół
W pierwszej dekadzie kwietnia
do stolicy Wielkopolski przyjechała komisja Międzynarodowej
Federacji Wioślarskiej (FISA),
chcąc zobaczyć, jak przebiegają
przygotowania do czerwcowych zawodów.
– Przyjechaliśmy do Poznania jak do starych przyjaciół, którzy świetnie organizują kolejne,
wioślarskie imprezy. Chcieliśmy
zapytać, czy możemy w czymś
pomóc, bo zależy nam na jak
najlepszym przebiegu zawodów. Po rozmowach mogę jedynie potwierdzić fakt, że przygotowania przebiegają zgodnie
z planem organizatorów.

W czerwcu wioślarzom z pewnością niczego nie zabraknie.
Byłem w Poznaniu po raz kolejny i zawsze tutaj wracam
z przyjemnością – powiedział
John Hedger, członek komisji
imprez FISA.

Przygotowania w pełni
Trwają natomiast przygotowania polskich wioślarzy do nowego sezonu. Od grudnia poprzedniego roku, zawodniczki
i zawodnicy kadry narodowej,
pracowali najpierw na zimowych obozach, a potem z reguły
wyjeżdżali na zgrupowania
do południowej Europy. Portugalskie Lago Azul i włoskie
Livigno to dwie miejscowości
doskonale znane polskim wioślarzom. Dwa dni temu z Portugalii powróciła męska kadra
wioseł krótkich trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Są w niej
dwaj zawodnicy z Poznania –
Wiktor Chabel (Posnania RBW)
i Adam Wicenciak (KW-04).

Obaj walczą o miejsce w osadach
dwójki lub czwórki podwójnej.
Kadry kobiet oraz męskich wioseł długich wracają obecnie ze
zgrupowania w Wałczu. Wszystkich czekają teraz centralne regaty otwarcia sezonu, jakie odbędą się w dniach 27-28 kwietnia na jeziorze Maltańskim. Uzyskane wyniki podczas poznańskich zawodów będą miały
z pewnością duże znaczenie dla
szkoleniowców kadry, ustalających osady reprezentacyjne
na pierwsze zawody Pucharu
Świata w Płowdiw.
A w kraju odbyły się już
pierwsze, oficjalne zawody.
Na Kanale Żerańskim rozegrano
centralne długodystansowe regaty wiosenne. W jedynkach
mężczyzn najlepszy był Mateusz Świętek (KW-04 Poznań),
który jeszcze w poprzednich sezonie startował w kategorii
do lat 23. Teraz Świętek chce powalczyć o jedną z osad
seniorskich. ¹

