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Srebrna środa, 

Po kilku dniach rywalizacji na strzelnicy udało się zdobyć
samą dla siebie był Bartosz Jasiecki. Drużynowe srebro okrasił indywidualn
10,0) w finale mogło być złoto. Ze srebra jednak się bardzo cieszymy, g

Szermierka dziś bez medalu... 
Na planszach

odbyły się turnieje drużynowe w 
szpadzie męż
cie kobiet. Nasze Panie w składzie 
Marika Chrz
Jelińska oraz Emila Rygielska 
pokonując w ćwier

Kong 44:32 przeszły do kolejnej rundy.  
W półfinale nasze florecistki uległy Włoszkom, które w finale 

wygrały z Francją i zdobyły Uniwersjadowe złoto. Polkom pozostała 
walka o brązowy krążek. Niestety naszym zawodniczkom nie udało 
się pokonać Rosjanek, które na początku poje
wagę kilku trafień i konsekwentnie utrzymały ją do końca. Dzie
czyny walczyły dzielnie niwelując przewagę prze
jednego trafienia, jednak to nie wystarczyło i w rezultacie zajęły 
dobre czwarte miejsce.  

Polscy szpadziści w pierwszej rundzie rozgrzali kibiców do cze
woności, pokonując Japończyków o jeden punkt 44:43. Niestety 
następny, ćwierćfinałowy pojedynek nie poszedł po myśli naszych 
zawodników, którzy musieli uznać wyższość Węgrów i pożegnać się 
z turniejem. Mateusz Antkiewicz, Marcel Bas, Filip Bronisze
zakończyli zmagania na 7. miejscu. 

Tenis stołowy bez medalu... 
Niestety zarówno drużyna 

męska jak i żeńska przegrały 
swoje mecze i  na etapie ćwier
finałów zakończyły  ryw
Pierwsze do gry przyst
dziewczyny, które bój o strefę 
medalową to
pierwszym poj

opór  przeciwniczce postawiła Kusińska Klaudia , która przegrała w 
pięciu setach, 2:3.  Następnie , zarówno Załomska Roksana , jak 
Ślifirczyk Katarzyna uległy 0:3 i całe spotkanie z
kiem 3:0 dla Chinek.   
Nasi Panowie bardzo dobrze  zaczęli swój mecz od wygranego 
pojedynku z reprezentacją Taipei. Gołębiowski M
swojego przeciwnika  3:0. Następnie ciężki bój st
Paweł, który pechowo przegrał 2:3. Przy stanie rywal
stołu podszedł Floras Robert, który również uległ 1:3.  Osta
ponownie stoczył Fertikowski Paweł, który tym 
Cała rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Tajpej 3:1.
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i na strzelnicy udało się zdobyć pierwsze medale. Nasi karabinierzy pokazali, ze strzelać celnie umieją. Klasą 
samą dla siebie był Bartosz Jasiecki. Drużynowe srebro okrasił indywidualnym srebrnym medalem. Gyby nie trzy słabsze strzały (te poniżej 

Ze srebra jednak się bardzo cieszymy, gratulujemy serdecznie i prosimy o wi

planszach szermierczych 
ły się turnieje drużynowe w 

żczyzn oraz we flore-
biet. Nasze Panie w składzie 

Marika Chrzanowska, Martyna 
Jelińska oraz Emila Rygielska 

nując w ćwierćfinale Hong-

nasze florecistki uległy Włoszkom, które w finale 
y Uniwersjadowe złoto. Polkom pozostała 

szym zawodniczkom nie udało 
dynku zdobyły prze-

mały ją do końca. Dziew-
eciwniczek nawet do 

ło i w rezultacie zajęły 

Polscy szpadziści w pierwszej rundzie rozgrzali kibiców do czer-
woności, pokonując Japończyków o jeden punkt 44:43. Niestety 

tępny, ćwierćfinałowy pojedynek nie poszedł po myśli naszych 
zawodników, którzy musieli uznać wyższość Węgrów i pożegnać się 
z turniejem. Mateusz Antkiewicz, Marcel Bas, Filip Broniszewski 

PM 

Srebrna strzelnica... 

naszych zawodników: Bartosz Jasiecki, Maciej Wojtasiak i Paweł 
Pietruk. Na początku wszyscy trzej utrzymywali dobre skupi
plasując się w czołowej 8. Niestety słabsza trzecia seria Pawła 
(100,6) i piąta seria Maćka (100,3) nie pozwoliły im awansować do 
finałów. Konsekwentnie strzelający Bartosz (104,0, 105,4, 104,1, 
104,7, 103,0, 103,9) z wynikiem 625,1 punkta awansował do finału 
z drugiej pozycji w eliminacjach. Wojtasiak zajął 25 miejsce (616,3), 
Pietruk 31 (615,0). Jak się po chwili okazało wynik naszych dał im 
srebrny medal w drużynie. Wynik 1856,4 punktów był o 2,1 punkta 
lepszy od poprzedniego rekordu Uniwersj
uzyskany w Kazaniu. Lepsi okazali się Francuzi z dorobkiem 1862,3 
punkta (Raynaud - 622,8, Moreno Flores 622,0, Germond 
na trzeciej pozycji uplasowani się Koreańczycy 

W eliminacjach pistoletu pneumatycznego w
zawodniczki. Po cichu liczyliśmy na medal drużynowy. 1127 pun
tów dało 4 pozycję o 4 punkty za trzecią Rosją... Najbliżej awansu 
do finału była Marta Barszczak, która w poszczególnych seriach 
osiągnęła 96, 95, 96 i 90 punktów... Ta ostatnia nieudana seria 
kosztowała Martę awans do finału (zabrakło 3 pun
nie została sklasyfikowana na 16 mie
(94/92/95/95) zajęła 19 miejsce a Karolina Baszeń (94/94/95/91) 
27 miejsce. 

Największym pechowcem dnia dzisiejszego jest Damian Klimek. 
We wczorajszych pierwszych trzech seriach osiągnął 290 pun
zajmował drugą pozycję. W dzisiejszych dwóch pierwszych seriach 
osiągnął 95 i 99 punktów. Niestety w ostaniej serii zawiódł pistolet i 
zaliczył jedno zero. Ostatecznie podłamany w serii uzyskał 80 pun
tów i sumarycznie 564. Do finału zabrakło tylko 7 punktów.

W południe odbyły się preeliminacje w karabinie sportowym w 
trzech pozycjach (KSP 3x20). Nasza reprezentantka Żaneta Iwaszuk 
zajęła 13 miejsce. Jej wyniki postawa klęcz
leżąca: 97 i 95, postawa stojąca: 90 i 96 dały jej awans do jutrze
szych eliminacji. Mamy nadzieję, że jutro uda się jej awansować d
finału. 

W pierwszym dniu eliminacji wystąpił Kacper Kozikowski. W 
swoich seriach uzyskał 20, 23 i 21 trafień co na dzień dzisie
plasuje go na 19 pozycji. 

Niestety zarówno drużyna 
ska jak i żeńska przegrały 

cze i  na etapie ćwierć-
finałów zakończyły  rywalizację. 
Pierwsze do gry przystąpiły 

czyny, które bój o strefę 
oczyły z Chinkami. W 

szym pojedynku największy 
ce postawiła Kusińska Klaudia , która przegrała w 

h, 2:3.  Następnie , zarówno Załomska Roksana , jak 
na uległy 0:3 i całe spotkanie zakończyło się wyni-

częli swój mecz od wygranego 
zentacją Taipei. Gołębiowski Mateusz pokonał 

nie ciężki bój stoczył Fertikowski 
grał 2:3. Przy stanie rywalizacji 1:1 do 

stołu podszedł Floras Robert, który również uległ 1:3.  Ostatni, bój 
czył Fertikowski Paweł, który tym razem przegrał 1:3.  

stwem Tajpej 3:1. 
MW 
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medale. Nasi karabinierzy pokazali, ze strzelać celnie umieją. Klasą 
Gyby nie trzy słabsze strzały (te poniżej 

więcej!!! 
MSz 

 

Po trzech dniach rywali-
zacji na strzelnicy doczekali-
śmy się srebrnej środy. Choć 
apetyty były większe to dwa 
medale braliśmy w ciemno. 
Od rana trwała rywalizacja w 
karabinie dowolnym 60 strza-
łów w pozycji leżącej. Do 
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W końcu wygrana... 
Pierwsze zwycięstwo w uni-

wersjadowym turnieju piłki noż-
nej kobiet odniosły nasze piłkarki. 
Przeciwnik wydawał się nie wy-
magający (0 - 9 z Meksykiem, 0 - 
14 z Japonią i 0 - 8 z Rosją) dlate-

go sztab trenerski zdecydował o pięciu zmianach w 
wyjściowym składzie w stosunku do meczu z Brazylią. Na 
boisku pojawiła się Gradecka, Dereń, Krupicz, Szynal i 
Janicka. Nasze zawodniczki zaczęły z animuszem i już w 
8 minucie Evelyn Niciński zdobyła pierwszą bramkę. Na 
kolejną bramkę przyszło nam czekać do 36 minuty kiedy 
to ponownie piłkę w siatce umieściła ponownie Niciński. 
Na 3 - 0 cztery minuty później podwyższyła Linda Dudek. 
I kiedy wydawało się, że do szatni zejdziemy z bardzo 
korzystnym wynikiem Kolumbijki zdobyły pierwszą 
bramkę w turnieju a jej autorem była Edith Johana 
Agudelo.  

W drugiej połowie najpierw na boisku pojawiła się 
Nikol Kaletka a nieco później w 66 minucie Agata Gu-
ściora podwyższyła na 4 - 1. W 67 minucie na boisku 
pojawiła się Anna Zapała a w 75 minucie Jagoda Szew-
czuk. Ta pierwsza w 81 minucie ustaliła wynik spotkania 
na 5 - 1.  

W kolejnym spotkaniu 10 lipca naszym zawodnicz-
kom przyjdzie zmierzyć się z Mistrzyniami Świata z 
USA... 

MSz 
 

TERMINARZ POLAKÓW NA 9.07.2015 

STRZELECTWO (SHOOTING): 

8:30 eliminacje karabinu 3-postawy (KPS 3x20) Iwaszczuk Żaneta 

FINAŁ: 11:30 

9:00 eliminacje skeet - dzień 2 Kozikowski Kamil 

PÓŁFINAŁ: 13:00, mecz o brąz: 13:15, FINAŁ: 13:30 

SZERMIERKA (FENCING): 

10:30 FLORET M (druż.) 1/4 - plansza żółta Polska - ??? 
później: 11:50 (1/2), 15:00 (mecz o brąz) 17:00 (mecz o złoto) 

13:00 SZABLA K (druż.) 1/4 - plansza czerwona Polska - ??? 

później: 14:00 (1/2), 16:10 (mecz o brąz) 18:10 (mecz o złoto) 
TENIS (TENNIS): 

11:30 ćwierćfinał M (debel) - kort centralny Jędruszczak/Smoła 

14:00 runda II (mikst) - kort 1 Jegiłka/Smoła 

PŁYWANIE (SWIMMING): 

9:00 50 m stylem dowolnym Wypych Filip 

9:52 800 m stylem dowolnym Burska Justyna 

19:27 100 m stylem motylkowym - FINAŁ Poprawa Michał 

20:18 200 m stylem grzbietowym - FINAŁ Morawski Krzysztof 

TENIS STOŁOWY (TABLE TENNIS): 

10:00 mecz grupowy - stół 5, późnej: 14:00 - stół 5 Kusińska Klaudia 

10:30 mecz grupowy - stół 9, późnej: 14:30 - stół 10 Ślifirczyk Katarzyna 

11:00 mecz grupowy - stół 8, późnej: 15:00 - stół 8 Załomska Roksana 

TAEKWONDO: 

9:00 eliminacje -57 kg K Leporowska Magdalena 

9:00 eliminacje -68 kg K Łoniewski Michał 

GOLF 

8:30- runda II - M oraz TEAM M Gajewski, Skudlarski, Szałagan 

Judocy bez medalu... 
Ostatniego dania rywalizacji w judo mieliśmy okazję 

oglądać turniej drużynowy. Panowie chcieli sprawić 
prezent Patrykowi, obchodzącemu urodziny i podaro-
wać mu medal. 

Było baaaaaardzo blisko, jednak w walce o brąz mu-
sieliśmy uznać wyższość Ukrainy. Wspaniale rozpoczął 
nasz jubilat-Patryk Wawrzyczek, który przez ippon po-
konał swojego rywala. Następny na matę wszedł Stani-
sław Dąbrowski, który niestety nie dał rady pokonać 
silnego Ukraińca. Radosław Koszczyński z AWF Warsza-
wa sprawił, że Polacy mieli medal na wyciągnięcie ręki. 
Przy wyniku 2:1 były przed nami dwie walki i zwycięstwo 
tylko w jednej dawało upragniony brąz. Niestety Piotr 
Kuczera oraz Kamil Grabowski przegrali swoje walki i 
wynikiem 3:2 Ukraińcy zapewnili sobie miejsce na naj-
niższym stopniu podium.  

W turnieju kobiet nasza piękna drużyna w składzie: 
Joanna Stankiewicz, Karolina Pieńkowska, Anna Borow-
ska, Karolina Tałach oraz Joanna Jaworska nie zdołała 
pokonać Brazylii w konsekwencji panie zakończyły za-
wody w ćwierćfinale. Warto jednak podkreślić, iż Polki 
walczyły z zawodniczkami z wyższych kategorii. Wszyst-
kie dziewczyny musiały zmierzyć się z cięższymi rywal-
kami, pokazały ogromną odwagę oraz serce do walki 
przegrywając tylko 2:3.  

PM 

8:40- runda II - K oraz TEAM K Antoniszczak, Majsterek 

LEKKA ATLETYKA (ATHLETICS): 

9:44 200 m M - eliminacje - bieg 3 Zaczek Artur 

10:00 skok o tyczce - eliminacje grupa B Sobera Robert 

14:45 rzut młotem - FINAŁ Fajdek Paweł 

15:50 skok w dal - FINAŁ Jagaciak-Michalska Anna 

17:20 400 m K - półfinał - seria 1 Hołub Małgorzta 

17:26 400 m K - półfinał - seria 2 Święty Justyna 

18:02 400 m M - półfinał - seria 3 Omelko Rafał 

18:10 800 m K - półfinał - seria 1 Mikiewicz Paulina 

20:50 5000 m M - FINAŁ Kaczyńska Paulina 

Mamy nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy :):):) 

„Królowa sportu” rozpoczęła! 
Dzisiaj w Gwangju do rywalizacji przystąpili lekkoatleci. Już pierwszego 

dnia w eliminacjach poszczególnych konkurencji wystąpiło aż trzynaścioro 
Polaków. Nasi reprezentanci w większości pewnie uzyskali awans do kolejnych 
rund i finałów. Jako pierwszy na stadionie w kwalifikacjach rzutu oszczepem 
zaprezentował się Hubert Chmielak, który w drugiej próbie uzyskał 75,70 m – 
był to łącznie piąty wynik, dający pewny awans do finału. Na bieżni pierwszą 
rundę bez problemu przebrnęli nasi sprinterzy – Jakub Adamski (10,64 s) i 
Adam Pawłowski (10,54 s). Pewny awans do półfinałów wywalczyli na 400 m – 
wśród pań Małgorzata Hołub (53,47 s) i Justyna Święty (54,18 s), a wśród 
panów Rafał Omelko (47,41 s). Niestety, sztuka ta nie udała się Mateuszowi 
Zagórskiemu (48,18 s). W sesji popołudniowej udanie zaprezentowały się 
nasze płotkarki – swoje serie eliminacyjne na 400 m przez płotki wygrały Joan-
na Linkiewicz (56,80 s) i Emilia Ankiewicz (57,06 s – najlepszy wynik w sezonie) 
i obie awansowały do piątkowego finału! Do półfinału 800 m pań zakwalifiko-
wała się Paulina Mikiewicz (2:04.60). W konkurencjach technicznych swoje 
kwalifikacje przebrnęli – Anna Jagaciak-Michalska w skoku w dal (6,22 m) i 
Sylwester Bednarek w skoku wzwyż (2,15 m). W drugiej rundzie 100 m z rywa-
lizacją pożegnali się niestety Pawłowski (10,60 s) i Adamski (10,84 s), a w 
pierwszej rundzie 400 m przez płotki odpadł Robert Bryliński (53,23 s). Jutro 
pierwsze finały z udziałem naszych reprezentantów! Będą medale!  
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