a

Głos Wielkopolski
Czwartek, 13.06.2019

Sport

23

powinny powalczyć w mistrzostwach świata o olimpijskie
kwalifikacje.
– Wszystkie kolejne imprezy
w tym sezonie, to są pojedyncze
kroki w drodze do LinzOttensheim. To właśnie w Austrii wszystkie osady powinny
być w optymalnej formie, aby
myśleć o skutecznym występie,
a co za tym idzie, także o olimpijskich paszportach. Na razie
nasze osady pokazały się z niezłej strony zarówno w Płowdiw,
jak i Lucernie. Niektóre z osad
spisały się lepiej, niektóre gorzej. W Poznaniu szansę występu otrzymają praktycznie
wszyscy obecni kadrowicze.
Każdy chce powalczyć o pewne
miejsce w reprezentacji i dlatego na Malcie powinniśmy zobaczyć zawodników w dobrej
formie, pamiętając jednak o najważniejszej imprezie pod koniec sierpnia – powiedział Bogusław Gryczuk, dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
W stolicy Wielkopolski wystąpią m.in. dwaj zawodnicy
poznańskich klubów. Wiktor
Chabel (Posnania RBW) popłynie w czwórce podwójnej razem
z: Dominikiem Czają, Szymonem Pośnikiem i Fabianem

Barańskim. Natomiast Adam
Wicenciak (KW-04 Poznań) popłynie w jednej z dwóch dwójek
podwójnych w parze z Maciejem Zawojskim. W polskiej ekipie nie zabraknie też najmocniejszych osad z ostatnich lat:
żeńskich czwórki podwójnej,
czwórki bez sterniczki oraz
dwójki podwójnej i dwójki bez
sterniczki. W wadze lekkiej zaprezentują się osady dwójki podwójnej (kobiet i mężczyzn)
i męskiej jedynki.
Tymczasem nad jeziorem
Maltańskim trwają już ostatnie
przygotowania do imprezy.
Od kilku dni na Malcie trenują
już wioślarze kilku krajów. Obecnie uzupełniana będzie infrastruktura niezbędna do przeprowadzenia zawodów. Wszystko
niebawem ma być już zapięte
na ostatni guzik.
– Jesteśmy gotowi na przyjęcie wioślarzy z całego świata.
Zapewniamy im najlepsze warunki do sportowej rywalizacji
i wypoczynku. Jeśli tylko aura
nam dopisze, to wtedy zawody
będą przebiegały bez żadnych
zakłóceń, a kibice będą świadkami arcyciekawej imprezy – zapewnił Aleksander Daniel, dyrektor wykonawczy Pucharu
Świata Poznań 2019.¹

To będzie rekordowy Puchar Świata
Wioślarstwo

Tydzień pozostał do rozpoczęcia wioślarskich zawodów Pucharu Świata seniorów na jeziorze Maltańskim w Poznaniu.
W tegorocznej imprezie (21-23
czerwca) udział weźmie rekordowa liczba ponad 800 zawodniczek i zawodników z 45 krajów. To jedne z największych
w historii zawodów wioślarskich w stolicy Wielkopolski.
Dla uczestników poznańskiej imprezy, to kolejny etap
w przygotowaniach do mistrzostw świata, jakie w dniach
25 sierpnia - 1 września odbędą
się w austriackim LinzOttensheim. Podczas światowego czempionatu wioślarze
walczyć będą nie tylko o me-
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W dniach 21-23 czerwca na zawodach PŚ w Poznaniu wystąpi ponad 800 zawodników z 45 krajów
dale, ale także o olimpijskie paszporty na letnie igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 roku.
Do stolicy Wielkopolski przyjadą m.in. zawodnicy z: USA,
Australii, Nowej Zelandii i Chin.
Nie zabraknie oczywiście ekip
europejskich z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch
i Holandii. W zawodach wystartuje również 14 polskich osad

Oldboye Grunwaldu
zdobyli srebro w Kaliszu
Piłka ręczna
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Oldboys Grunwald Poznań
zdobył tytuł wicemistrza Polski na dwudniowym turnieju
w Kalisz Arenie. Szczypiorniści
z Poznania przegrali w finale
z MHT Pabianice 6:9.

Siatkówka

Porażka z Amerykankami

– W naszej grupie wiekowej +45
zagraliśmy z takimi zespołami jak
Helios Czempiń, Hutnik Kraków
czy Gwardia Opole. W półfinale
pokonaliśmy MP Kalisz, a w finale
znów spotkaliśmy się z rywalem
z grupy MHT Pabianice – dodał
Bąk i podziękował za wsparcie
Hurtowni Budowlanej Budchem
i TG Security Polska.
Oto skład Grubwaldu: Błażej
Nowacki (nr 10), Maciej Szymański (17), Michał Liske (15), Waldemar Wittke (14), Ernest Pieniak
(8), Jarosław Nowicki (13), Michał
Bąk (95), Krzysztof Kreczmer (16),
Zbigniew Stachowiak (1) , Sebastian Olejnik (6), Marek
Górczyński (7), Rafał Rozenek (12)
i Rafał Walczak (4). ¹
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– Walka, wylany pot na parkiecie
i pełne zaangażowanie każdego
z zawodników zaowocował srebrnym medalem. To był nasz trzeci
udział w imprezie pod patronatem ZPRP. O skali sukcesu najlepiej świadczy fakt, że w turnieju
wzięło udział 50 zespołów – tłumaczył Michał Bąk z Grunwaldu.

Tak prezentował się wicemistrz Polski mastersów, WKS
Oldboys Grunwald Poznań, podczas turnieju w Kalisz Arenie

oraz trzy osady parawioślarzy
(w Poznaniu w pucharowych
zmaganiach udział weźmie prawie setka zawodniczek i zawodników).
Biało-czerwoni mają już
w tym sezonie za sobą występy
w pierwszych zawodach PŚ
w Płowdiw (10-12 maja) oraz mistrzostwach Europy w Lucernie
(31 maja - 2 czerwca). W pierw-

W swoim drugim meczu rozgrywanego w chińskim Jiangmen turnieju
Ligi Narodów nasze siatkarki przegrały w środę z reprezentacją USA
1:3 (25:21, 23:25, 15:25, 11:25). Mimo
porażki, po jedenastu z piętnastu
meczów zasadniczej fazy obecnej
edycji Ligi Narodów, biało- czerwone z dorobkiem 20 punktów
(siedem zwycięstw, cztery porażki)
wciąż zajmują miejsce premiowane
awansem do turnieju Final Six (3-6
lipca w chińskim Nankin).

Hokej na trawie

Laskarze bez awansu

W Bhubaneshwar w Indiach trwa
turniej Series Finals mężczyzn stanowiący etap kwalifikacji do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020. Prowadzona przez trenera Karola Śnieżka
reprezentacja Polski w spotkaniu
o awans do półfinału przegrała niestety w środę z reprezentacją Japonii 2:4. Do kolejnej rundy kwalifikacji
awansują tylko dwa najlepsze zespoły imprezy, a to oznacza, że Polacy stracili już szanse na udział w IO
w Tokio. (MAC)

LOTTO

ŚRODA, 12.06

MULTI MULTI – GODZ. 14.00

1, 7, 14, 16, 21, 24, 25, 31, 35, 40, 41,
48, 49, 50, 61, 62, 65, 68, 72, 74 (1)
WTOREK, 11.06 (GODZ. 21.40)
MULTI MULTI – GODZ. 21.40

5, 6, 10, 14, 18, 22, 28, 29, 33, 37, 45,
46, 49, 51, 55, 65, 67, 69, 70, 79 (49)
LOTTO 7, 11, 12, 32, 34, 48

szej z tych imprez Polacy wywalczyli siedem medali: trzy
złote, trzy srebrne i jeden brązowy. W Bułgarii zabrakło jednak kilku czołowych reprezentacji. Z kolei w Lucernie białoczerwoni zdobyli cztery medale: jeden złoty, dwa srebrne
i jeden brązowy. W Szwajcarii
wystąpiły już praktycznie
wszystkie nasze osady, które

W niedzielę kolejna edycja Rodzinnego
Rajdu Szpota z metą w Swarzędzu
Rajd samochodowy
Radosław Patroniaki
sport@glos.com

Dosłownie godziny dzielą nas
od startu XXVII już Rodzinnego
Rajdu Samochodowego Firmy
Szpot. Tegoroczny Rajd odbędzie się bowiem w najbliższą niedzielę, 16 czerwca, a miejscem
startu będzie po raz pierwszy teren Gminy Czerwonak. Tegoroczna impreza , znajdująca się
jak zawsze w oficjalnym kalendarzu Dni Swarzędza, odbywa
się w ramach obchodów 30-lecia
powstania firmy Szpot .
Zapisy przyjmowane są przez
stronę www.rajdy.szpot.pl oraz
w salonach Firmy Szpot
przy ulicy Kaliskiej 2 na poznańskich Ratajach oraz w Swarzędzu
przy ulicy Wrzesińskiej 174 i 191.
Wpisowe od załogi wynosi jedynie 30 złotych. W imprezie mogą
startować samochody osobowe
wszystkich marek, a limit startujących wynosi max 100 załóg.
Miejscem startu tegorocznego Rajdu będzie parking
na Dziewiczej Górze k/Czerwonaka. Tam też 16 czerwca 2019
roku o godzinie 9-tej rozpocznie
pracę Biuro Rajdu, a załoga z numerem 1 wystartuje o godzinie
10-tej. Licząca nieco ponad 40 kilometrów trasa będzie prowa-

dziła przez najciekawsze, naprawdę urokliwe zakątki gmin
Czerwonak oraz Swarzędz.
Do wykonania załogi będą miały
kilkanaście różnorodnych zadań, wśród których znajdą się
tradycyjnie m.in. pomoc przedmedyczna, test z przepisów ruchu drogowego, wjazd do ciasnego garażu. Na trasie pojawi się
policyjny radar , a specjalne, zabawowe zadania czekają także
na dzieci. Ponieważ to Rajd odbywający się w ramach obchodów 30-lecia firmy Szpot, zatem
warto przygotować różne kombinacje np. dat urodzin uczestników, numerów rejestracyjnych
samochodów, które będą się
z liczbą 30 kojarzyły
Tradycyjnie meta Rajdu znajdować się będzie w Centrum Obsługi Samochodów Firmy Szpot
w Swarzędzu przy ulicy
Wrzesińskiej 191. Tam też załogi
posilą się pyszną grochówką,
a także przeprowadzona zostanie aukcja prac wykonanych
przez członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im.
Leszka
Grajka
w Swarzędzu. Wśród licytowanych przedmiotów znajdą się
m.in. prezenty od Jurka Owsiaka
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która jest …równolatkiem Rajdu . Będzie ogródek za-

baw dla najmłodszych, a nagrody tradycyjnie otrzymają
wszystkie załogi .Najlepsza załoga w XXVII Rajdzie wyjedzie
ze Swarzędza z okazałym pucharem oraz znanym wszystkim rowerem Wigry 2, czyli popularnym rodzinnym składakiem.
Zapraszamy do zapisów
i przypominamy, że limit załóg
wynosi 100 . Zatem o tym, kto
wystartuje w XXVII Rodzinnym
Rajdzie Samochodowym Firmy
Szpot w niedzielę 16 czerwca decydować będzie kolejność zapisów.
W klasyfikacji generalnej
przed rokiem najlepsza okazała
się poznańska załoga jadąca
w składzie Wiktoria i Marek
Skrzypińscy (był na podium
także w 2002 r.). Oni wraz z załogami Karola Nowaka – miejsce
drugie
oraz
Wojciecha
Lesińskiego. Zwycięzcy odebrali
okazały puchar oraz rower Wigry
2. Zdobywcy miejsca drugiego
lodówkę samochodową, a zdobywcy miejsce trzeciego plecak,
głośnik bezprzewodowy oraz
olej marki Shell.
Informacje o rajdzie dostępne
są na stronie www.rajdy.szpot.pl
oraz pod numerem telefonu 696
429 859. Ewentualne pytania
prosimy kierować na adres
rajdy@szpot.pl ¹

