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Powołania dla lechitów. Jakub Moder
spotka kilku swoich byłych kolegów
Piłka nożna
Pomocnik Lecha Poznań Jakub
Moder otrzymał powołanie
do reprezentacji Polski selekcjonera Jerzego Brzęczka. 21-latek będzie miał szansę zagrać
w towarzyskim meczu z Finlandią oraz w spotkaniach Ligi Narodów przeciwko Włochom
oraz Bośni i Hercegowinie.
Do kadry U-21, która zagra mecze kwalifikacyjne mistrzostw
Europy z z Serbią oraz Bułgarią,
powołani natomiast zostali
Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński oraz wypożyczony
do Stali Mielec Paweł Tomczyk.
Jakub Moder po raz drugi dostał
powołanie do reprezentacji Polski. W drużynie trenera Jerzego
Brzęczka spotka swoich byłych
kolegów z Akademii Lecha Poznań: Jana Bednarek, Bartosza
Bereszyńskiego,
Tomasza
Kędziorę, Karola Linettego oraz
Kamila Jóźwiaka.

Hokej na trawie

Tylko Grunwald
z kompletem punktów

negatywnym wyniku będzie
mógł dołączyć do drużyny narodowej. PZPN jeszcze nie podjął
decyzji, kto zastąpi Jerzego
Brzęczka, jeśli niemożliwy stanie
się jego powrót do pracy. ¹

Lista powołanych do reprezentacji Polski :
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Maciej Lehmann
sport@glos.com

Byli lechici spisywalim się w ten
weekend „w kratkę”. Kamil
Jóźwiak zmarnował dwie doskonałe sytuacje w przegranym
spotkaniu z Blackburn Rovers
(0:4). „Praktycznie wszystko robił źle” - pisały włoskie media
o Karolu Linettym po meczu
z Atalantą (2:4, zagrał do 64. minuty). Słabo w barwach
Sampdorii prezentował się
Bartosz Bereszyński. Jego zespół
przegrał 2:3 z Benevento, w którym zadebiutował Kamil Glik.
90 minut i czyste konto w meczu Southampton z Burnley zaliczył Jan Bednarek, ale 24-latek będzie pauzował za kartki.
Dobrze radzi sobie też Tomasz
Kędziora, który zaliczył 74. minuty z FK Minaj (4:0).
Tradycyjniem jednak najlepiej w weekend spisali się nasi
bramkarze. Wysoką formę
utrzymują Łukasz Fabiański
(czyste konto w niedzielę
z Wolverhampton) i Wojciech
Szczęsny (2:2 z Romą, miał
kilka znakomitych interwencji,
był też blisko obrony rzutu karnego). Dobre noty w Serie
A zbiera też Bartłomiej
Drągowski. 23-latek w sobotę
z Interem wpuścił cztery gole,

Jakub Moder już drugi raz został powołany przez Jerzego
Brzęczka do reprezentacji Polski
ale chwalił go m.in. trener rywali Antonio Conte.
Nie wiadomo jeszcze, kto poprowadzi reprezentację w towarzyskim meczu z Finlandią (7
października, godz. 20.45, Stadion Energa Gdańsk), oraz
z Włochami (11 października,
godz. 20.45, Stadion Energa
Gdańsk) i z Bośnią i Hercegowiną

(14 października, godz. 20.45,
Stadion Wrocław) w Lidze Narodów. Jerzy Brzęczek miał bowiem pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa
i na razie nie wiadomo, czy będzie mógł wziąć udział w zgrupowaniu.
Selekcjoner ma przechodzić
co dwa dni testy i dopiero po ich

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina),
Łukasz Fabiański (West Ham), Łukasz Skorupski
(Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus); Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz
Bereszyński (Sampdoria), Paweł Bochniewicz
(Heerenveen), Kamil Glik (Benevento), Artur
Jędrzejczyk, Michał Karbownik (obaj Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Arkadiusz
Reca (Crotone), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Walukiewicz (Cagliari); Pomocnicy: Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty), Kamil Grosicki
(West Bromwich Albion), Kamil Jóźwiak (Derby
County), Damian Kądzior (Eibar), Mateusz Klich
(Leeds), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Lech
Poznań), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa),
Piotr Zieliński (Napoli); Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik
(Napoli), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin).

Liga Narodów (A), grupa 1:
1. Włochy
2. Holandia
3. Polska
4. Bośnia i Hercegowina

2
2
2
2

4
3
3
1

19

2-1
1-1
2-2
2-3

Po tygodniowej przerwie wznowione zostały rozgrywki w ligach
hokeja na trawie.
W Hokej Superlidze mężczyzn
za nami trzy kolejki rozgrywek, a już
tylko jeden zespół, mistrz Polski
Grunwald Poznań pochwalić się
może kompletem punktów. Tym
razem drużyna trenera Jerzego
Wybieralskiego po raz pierwszy
w nowym sezonie wystąpiła na wyjeździe, pewnie wygrywając z LKS
G asawa 5:1 (2:0), Dotychczas tylko
o jedną bramkę ustępował Grunwaldowi AZS AWF Poznań, ale
w sobotę akademicy raczej niespodziewanie ulegli UKH Startowi 1:2
(0:1). Gnieźnianie to drugi, oprócz
Grunwaldu, zespół, który jeszcze
w rozgrywkach nie poniósł porażki,
ale oni maja za sobą dopiero dwa
mecze, w tym pierwszy wygrany
dwa tygodnie temu po karnych zagrywkach.
Najbardziej zacięte okazały się
w trzeciej kolejce derby Poznania,
w których Warta pokonała w karnych zagrywkach AZS Politechnika
4:3.W regulaminowym czasie nie
padła w tym meczu żadna bramka,
co w hokeju na trawie nie zdarza się
często. Najwyższe zwycięstwo odniósł w sobotę wicemistrz Polski
Pomorzanin Toruń gromiąc LKS
Rogowo aż 16:0 (8:0).
Tabela: Grunwald – 9 pkt. AZS AWF
Poznań – 6 pkt., UKH Start Gniezno 5
pkt., Warta Poznań – 5 pkt., AZS Politechnika Poznańska – 4 pkt. (MAC)

Impreza sezonu zbliża się wielkimi krokami
Wioślarstwo

wody – mówi Aleksander Daniel, dyrektor wykonawczy Mistrzostw Europy w wioślarstwie Poznań 2020.
Zawody zostaną rozegrane
w ścisłym reżimie sanitarnym,
a wszystkim uczestnikom zostaną udostępnione odpowiednie środki ochrony. Plan profilaktyki został opracowany
na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), FISA i władz lokalnych.

tydzień. Organizatorzy mają
wszystko dopięte na ostatni guzik. Zmodernizowana wieża sędziowska wraz z salkami, odświeżone wszystkie kondygnacje, nowy dach i elewacje były
już gotowe na rozegranie zawodów w pierwotnym terminie
czerwcowym. Odświeżona instalacja teletechniczna, wyremontowany budynek z multimedialny i salki to kolejne udogodnienia, o które zadbało miasto przed imprezą. Na kolejne
lata również planowany jest
rozwój infrastruktury.
– Na pozytywną opinię, jaką
wypracowaliśmy w środowisku wioślarskim znaczny
wpływ ma bardzo dobra
współpraca ze służbami, MPK,
wsparcie ze strony przedstawicieli branży hotelowej – dodaje
Aleksander Daniel.
O ile przesunięcie w czasie
nie miało wpływu na stan infrastruktury, o tyle trudniej
zadbać o formę . Kadra Polski
bezpośrednio po Mistrzostwach Polski (19-20.09 br.) zameldowali się w COS OPO
Wałcz, gdzie do 5 października
będą szlifować formę.

Przygotowania na ostatniej
prostej
Do rozpoczęcia poznańskich
mistrzostw został nieco ponad

Wolontariusze wsparciem
Również w tym roku organizatorzy mogą liczyć na pomoc 90
wolontariuszy. Nawet pomimo

Karol Maćkowiak
sport@glos.com

Mistrzostwa Europy rozgrywane na Torze Regatowym
Malta miały być kluczowym
przetarciem przed Igrzyskami
Olimpijskimi w Tokio. Niespodziewanie, z powodu pandemii
stały się najważniejszym startem sezonu.

Poznań przywrócił i… utrzymał tradycję
W Poznaniu europejski czempionat w wioślarstwie rozegrany zostanie już po raz
czwarty, a co ciekawe już
w przeszłości zawodom w stolicy Wielkopolski towarzyszyły
szczególne okoliczności. Otóż
to właśnie Poznań po trwającej
od 1973 roku przerwie stał się
orędownikiem powrotu do tradycji rozgrywania zawodów
Mistrzostw Europy rokrocznie.
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Niespełna tydzień pozostał
do wioślarskich Mistrzostw
Europy w Poznaniu, którym
będą towarzyszyć niespotykane okoliczności. Komitet organizacyjny zrobił wszystko,
by uratować sezon wioślarski,
a Poznań znów zadbał o podtrzymanie pięknych wioślarskich tradycji.

Tor Regatowy Malta będzie areną Mistrzostw Europy już po raz
czwarty. Do Poznania planuje przyjazd ok. 700 zawodników.
– Przez lata wraz z lokalnymi
władzami przygotowywaliśmy
się do organizacji zawodów
na światowym poziomie. Czujemy dumę, że nasze doświadczenie, inwestycje w sprzęt,
wyposażenie oraz budowanie
kompetentnego zespołu pozwoliły nam przyczynić się
do reaktywacji mistrzostw
po ponad 34 latach. Tym bardziej cieszymy się, że współpracując z władzami lokalnymi,
przedstawicielami
PZTW
i FISA, udało nam się podtrzymać piękną wioślarską tradycję
i mimo kryzysu COVID wszyscy
będziemy z uwagą śledzić za-

trudnych warunków, wszyscy
jak co roku czekali na zawody.
– To ekipa od zadań specjalnych. Proszę sobie wyobrazić
drużynę prawie 100 osób, która
każdego dnia od wczesnych godzin porannych do samego
wieczora, z uśmiechem wykonuje swoją pracę. Gdyby ich zabrakło ciężko byłoby przeprowadzić imprezę takiej rangi. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc. Dbamy
o pozytywną atmosferę, chętnie odpowiadamy na każde pytania a naszym mottem przewodnim jest „rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki,
na cuda trzeba troszeczkę poczekać” – mówi Angelika Remus, koordynator wolontariatu, komitet organizacyjny
ME. Do ich głównych zadań należy obsługa wioski zawodników (przechowalnia bagażu,

informacja, biuro prasowe, pomoc osobom niepełnosprawnym), ale też praca podczas samych startów (zamontowanie
numerka, GPS, pomoc przy badaniach antydopingowych). To
dzięki wolontariuszom i ich
przygotowaniu dana osada
może wypłynąć na start. –
W tych wyjątkowych warunkach wolontariusze będą przestrzegać jak i pomagać w utrzymaniu zasad sanitarnych przez
przekazywanie informacji czy
przypominanie zawodnikom
o noszeniu maseczek i dezynfekcji rąk. Wolontariusze systematycznie będą również dezynfekować ergometry – dodaje Angelika Remus.
Do Poznania planuje przyjazd 700 zawodników z 21 krajów. Finały niedzielne prawdopodobnie będą dostępne dla
widzów z górnej trybuny. ¹

