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To już ostatni ligowy weekend
w Polsce w tym sezonie. Jeżeli
nic nie stanie na przeszkodzie,
w niedzielę poznamy Drużynowego Mistrza Polski, w sobotę zakończą się zmagania
w eWinner 1. Lidze, a w niedzielę – w 2.Lidze Żużlowej.

cja. Zespół z Gorzowa po fatalnym początku sezonu (sześć
porażek) zajmował w tabeli
ostatnie miejsce, ale następnie
złapał wiatr w żagle odnosząc
osiem kolejnych zwycięstw,
fazę zasadniczą kończąc
na drugim miejscu, a w półfinale play off pewnie wyeliminował Betard Spartę Wrocław.
„Na papierze” większe
szanse wydają się mieć jednak
dysponujący bardziej wyrównanym składem obrońcy tytułu z Leszna. Wprawdzie w fazie zasadniczej obecnego sezonu zespół Byków wygrał 14
czerwca w Gorzowie 49:41, ale
było to dość dawno, kiedy Stal
przeżywała trudne chwile. ¹

Na dzisiaj wyznaczony jest termin pierwszych spotkań o medale DMP. W wielkim finale
drużyna Moje Bermudy Stal
Gorzów Wielkopolski podejmować będzie na stadionie im.
Edwarda Jancarza broniącą tytułu Fogo Unię Leszno (godz.
20.30).
Leszczyńskie Byki zmierzają
po 18. w historii i czwarty
z rzędu tytuł mistrzowski.
Ekipa trenera Piotra Barona jest
faworytem, ale zapowiada się
bardzo interesująca rywaliza-

Finał PGE Ekstraligi: Moje Bermudy Stal
Gorzów –Fogo Unia Leszno (piątek, godz.
20.30, relacja w nsport+)
Unia:1. Sajfutdinow, 2. Kołodziej, 3. Smektała, 4.
Lidsey, 5. Pawlicki, 6. Kubera, 7. Szlauderbach.
Stal: 9. Woźniak, 10. Zmarzlik, 11. Iversen, 12.
Kasprzak,13. Thomsen, 14. Jasiński, 15. Karczmarz.

Piłka nożna

Piłka wodna

W turnieju finałowym Akademickich Mistrzostw Polski w piłce
nożnej kobiet, który był rozgrywany w Szczecinie, studentki
UAM wygrały wszystkie mecze,
nie tracąc bramki. Były to pierwsze historyczne AMP w piłce nożnej kobiet. Wyniki podopiecznych
Wojciecha Weissa: UAM Poznań Politechnika Gdańska 5:0, UAM
Poznań - Uniwersytet Gdański
1:0, UAM Poznań - Politechnika
Śląska Gliwice 2:0, UAM Poznań UMCS Lublin 2:0, (półfinał) UAM
Poznań - Uniwersytet Szczeciński
1:0,(finał) UAM Poznań - Uniwersytet Gdański 1:0. Najlepszą
bramkarką mistrzostw została
Dominika Dewicka. Skład mistrzyń Polski: Dominika Dewicka ,
Patrycja Falborska, Małgorzata
Ładniak, Eliza Ostrowska, Klaudia
Jędraszyk, Paula Fronczak,
Zuzanna Sawicka, Martyna Woś,
Sandra Lichtenstein, Aleksandra
Jankowska. We wrześniu, w podobnym składzie, AZS UAM zdobył tytuł wicemistrza Polski w rozgrywkach futsalu. (PAT)

W nadchodzący weekend w Termach Maltańskich zawodnicy z Poznania zainaugurują nowy sezon
Ekstraklasy meczami przeciwko
Neptunowi Łódź. Spotkania odbędą się w sobotę o godz. 19 oraz
w niedzielę o godz. 12. – Po wielu
miesiącach przerwy nie możemy
doczekać się gry. Mamy nadzieję, że
w tych ciężkich czasach sprawimy
kibicom trochę radości i w nadchodzącym dwumeczu odniesiemy
korzystny wynik – mówił kapitan
Box Logistic Waterpolo Poznań,
Bartłomiej Kowalewski. (PAT)

Studentki UAM wróciły
z tytułem mistrza Polski

Box Logistic Waterpolo
Poznań inauguruje sezon

Piłka nożna

Fortuna Puchar Polski

W ćwierćfinałach Fortuna Pucharu Polski w strefie poznańskiej
WZPN Avia Kamionki przegrała
z Meblorzem Swarzędz 1:3, AP
Reissa uległa Stelli Luboń 1:3,
a Huragan Pobiedziska pokonał
Grom Plewiska 2:1. W półfinałach
strefy pilskiej Radwan Lubasz
przegrał z Notecią Czarnków 0:3,
a Pogoń Łobżenica pokonała Polonię Chodzież 4:2. W strefie lesz-
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Piłka nożna
Jakub Moder gdzie się nie pojawi, to wokół niego jest największe zamieszenie. W środę
pomocnik wypożyczony
z Brighton do Lecha Poznań
wyszedł pierwszy raz w karierze w podstawowym składzie
reprezentacji Polski i zanotował asystę przy jednej z bramek Kamila Grosickiego. Zapytaliśmy jednego z pierwszych trenerów Kuby, czyli byłego szkoleniowca Kolejorza
Mariusza Rumaka, co sądzi
o transferze i obecnym potencjale wychowanka Kolejorza.
– Kuba to jest chłopak, który ma
ogromny potencjał. Kwestią
czasu było potwierdzenie tego
na boisku, a w ostatnich meczach pokazał, że na to zasługuje
– mówi były trener Lecha. – Zawsze w każdym zespole adaptował się szybko i tak samo szybko
pokazywał, na co go stać, czy to
w rezerwach Lecha w Fortuna 1.
Lidze czy w ekstraklasie. Widać,
że cały czas idzie do przodu.
Kiedy wyjechać jak nie teraz?
Warto próbować – dodaje
Mariusz Rumak miał okazje
pracować w Akademii Lecha
Poznań z innymi największymi
talentami Lecha. Kogo Jakub
Moder mu przypomina?

czyńskiej w półfinałach Korona
Piaski wygrała z Promieniem
Krzywiń 5:0, zaś Orkan
Chorzemin wyeliminował
Awdaniec Pakosław (2:2), wygrywając w karnych 4:3. W strefie kaliskiej w finale jest już GKS Rychtal
Skoroszów, który na wyjeździe
pokonał Pelikana Grabów 3:1.
W strefie konińskiej Warta
Dobrów wygrała z Polonusem Kazimierz Biskupi 3:0, a SKP Słupca
pokonał na wyjeździe Polanina
Strzałkowo 5:1. (MAC)

–Zawsze w każdym
zespole adaptował się
szybko i tak samo
szybko pokazywał,
na co go stać – mówi
o Moderze trener
Mariusz Rumak

Jakub Moder cały czas się rozwija. W kadrze zagrał świetnie
– Kuba pod względem motorycznym i mentalnym przypomina mi Janka Bednarka. To,
czy sobie poradzi, to oczywiście życie pokaże. Na pewno
jego predyspozycje i jego sposób funkcjonowania na boisku
jest taki, że można sądzić, iż powalczy o miejsce w składzie

w Brighton i zasłuży sobie, by
grać w Premier League. To najbardziej wymagająca liga
na świecie i na pewno nie tylko
ważne będzie to, jakim jest piłkarzem, ale też to, jak szybko zaadaptuje się do angielskiej kultury i szatni – kontynuuje Rumak. – Ciężko wyrokować jaka

ma w środku pola rolę bardziej
defensywną. Jeśli tak będzie
dalej, to będzie ścierał się z najlepszymi piłkarzami na świecie
i jego umiejętności w destrukcji będą musiały być na najwyższym poziomie, żeby być skutecznym. Myślę, że liga angielska zweryfikuje, co on ma. ¹

Rozpoczęły się wioślarskie ME

LOTTO

ŚRODA 07.10
Ekstra Pensja
14, 15, 18, 31, 33 (4)
Mini Lotto
9, 11, 13, 23, 39
Multi Multi godz. 21.50
6, 10, 13, 15, 17, 37, 40, 42, 44, 46, 54,
59, 60, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80 (37)
Super Szansa godz. 21.50
8, 7, 5, 2, 6, 4, 9
CZWARTEK 08.10
Multi Multi godz. 14
2, 7, 9, 13, 18, 23, 24, 28, 30, 34, 42,
43, 53, 55, 57, 60, 65, 71, 72, 78 (13)
Super Szansa godz. 14
6, 9, 3, 8, 3, 3, 0

FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI

Fogo Unia zaczyna
bój o kolejne złoto!

liga jest stworzona dla Kuby.
Myślę, że chodzi o zespół i trenera, w jaki sposób będzie
chciał grać i wykorzystać potencjał Modera. To będzie kluczem,
w jaki sposób on będzie funkcjonował na boisku – dodaje.
Jakub Moder błyszczy praktycznie w każdym meczu,
w którym gra. Na pomeczowej
konferencji prasowej po meczu
z Finlandią selekcjoner polskiej
kadry Jerzy Brzęczek zaznaczył, że już na pierwszym zgrupowaniu lechita zrobił na nim
ogromne wrażenie. Nad czym
najbardziej musi jeszcze pracować ?
–Nie ma jednego elementu,
Trzeba doskonalić to, co się ma,
ale też pracować nad mankamentami. Teraz widzimy, że

FOT. PRZEMYSŁAW ŚWIDERSKI

Leszczyńskie Byki są faworytem wielkiego finału PGE Ekstraligi

Żużel

a

Jakub Moder z asystą w kadrze
– chwali go Mariusz Rumak
FOT. ARCHIWUM FOGO UNII

36

Wczoraj późnym popołudniem nad Jeziorem Maltańskim odbyła się ceremonia otwarcia
mistrzostw Europy w wioślarstwie, a dzisiaj od rana rozpoczyna się rywalizacja na wodzie

Wioślarstwo
Karol Maćkowiak
sport@glos.com

Około 650 zawodników z 31
krajów z całego kontynentu będzie do niedzieli walczyć o me-

dale mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zawody zostały oficjalnie zainaugurowane wczoraj późnym popołudniem
nad Jeziorem Maltańskim.
Dzisiaj od rana rozpoczynają
się wyścigi eliminacyjne, a od

godz. 15.30 do 16.45 rozgrywane będą repesaże. Sobota
będzie stała pod znakiem półfinałów, natomiast bezpośrednia walka o medale w finałach
toczyć się będzie w niedzielę
od godz. 9.50 ¹

