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Jutro Korea… 
Dzisiejszy dzień 

obfitował w mecze 
naszych badmi
nistów. W grze 
pojedynczej kobiet
rywalizowały W
ronika Grudz

Karolina Gajos. Obie dziewczyny zwyciężyły w 
pierwszych meczach, ale w następnej rundzie 
uległy rywalkom. W turnieju mężczyzn repr
zentowali nas Mateusz Świerczyński oraz M
teusz Dubowski, który po dwóch wygr
pojedynkach jutro stanie do walki z repreze
tantem gospodarzy. Pierwszy z panów niestety 
już w 1/64 finału przegrał z zawodnikiem z M
lezji 0:2. Bardzo dobrze spisał się nasz męski 
debel Dubowski/Petryja. Panowie po dwóch 
zwycięskich meczach jutro zawalczą w 1/16 z 
Koreańczykami. Pozostałe dwie pary z gry p
dwójnej kobiet oraz gry mieszanej za
rozgrywki w drugiej rundzie turnieju.  

 

Zacięty bój tenisowego miksta... 
Dzisiejszy ćwierćfinał Justyny Jegiołki i M

cieja Smoły (AZS Poznań) był ostatnią szansą na 
zdobycie medalu w rywalizacji tenisa. Prz
nikami naszej pary byli Brytyjczycy Alexandra 
Walker i Darren Walsz. Trwający 50 min pier
szy set był bardzo zacięty , ale nasi repreze
tanci ulegli przegrywając 6:7. Do drugiego seta 
podeszli bardzo skoncentrowani i w 22 minuty 
praktycznie zmietli rywali z kortu wygrywając 
6:1. O końcowym zwycięstwie miał decydować 
super tie- break. Mimo olbrzymiej woli walki i 
zaangażowania Maciek i Justyna uleg
cały mecz przegrali 1 - 2.  

Polscy tenisiści zakończyli już rywaliza
Uniwersjadzie w Gwangju. Mimo, iż nie zdobyl
śmy medalu to zdecydowanie występ naszych 
reprezentantów możemy zaliczyć do udanych. 
Na pewno doświadczenie jakie Polacy zebrali 
podczas trwających zawodów zaowocują w 
przyszłości. 
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Niesamowite dziewczyny!!! 
To był piękny wieczór dla Polski na World Cup Stadium! Po 

złotym m
srebrnym Ani Jag
dorobek naszych lekk
powiększył się o trzy krążki! 

Do czerwoności rozgrzał nas 
dzisiaj nie tylko uciążliwy upał w 
Gwangju, ale także nasze płotkarki 

– Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław) 
(AZS AWF Warszawa), które zajęły dwa pierwsze miejsca na 
podium po świetnych występach w finale 400 m przez płotki. 
Asia była klasą dla siebie - została Mistrzynią Uniwersj
wyrównując swój tegoroczny rekord życiowy 55,62 s. Nies
mowitego wyczynu dokonała Emilia 
prostą nasza reprezentantka plasowała się na piątej pozycji. 
Na ostatnich metrach udało jej się dogon
samym nasza zawodniczka przekroczyła linię mety jako druga, 
poprawiając „życiówkę” – 56,55 s. Mamy złoto i sr

Nie mniej emocji przyniósł nam finał na dystansie jednego 
okrążenia, w którym wystąpiły także dwie Polki. Jak już zdą
nas do tego przyzwyczaić Małgorzata Hołub i Justyna Święty 
(AZS AWF Katowice) od pierwszych do ostatnich zawzięcie 
walczyły o jak najlepszy rezultat. Znakomicie na finiszu spisała 
się Gosia, która dobiegła na metę jako druga z najlepszym w 
tym roku wynikiem – 51,93 s i tym samym zdobyła srebrny 
medal! Także swój najlepszy rezultat w tym sezonie 
osiągnęła Justyna, zajmując ostatecznie w finale
dzisiejszym występach naszych dziewczyn z pewn
my sobie ostrzyć apetyty na pasjonującą walkę szt
m!  

W finałach konkurencji technicznych w piątkowy wieczór 
startowali panowie. Sylwester Bednarek w skoku wzwyż pok
nał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,20 m i uplasował 
się na 6. pozycji. Także 6. lokatę w rzucie oszczepem zajął H
bert Chmielak - 78,96 m.  

Pomyślnie poranne eliminacje przebrnęli
do finałów swoich konkurencji: Anna Jagaciak
trójskoku (13,89 m), Damian Czykier na 110 m przez płotki 
(14,00 s). Awans do półfinału 800 m wywalczył Kamil Gurdak 
(1:52.15 w serii eliminacyjnej). 

Jutro w sesji popołudniowej kolejne finały z Polakami, m
my nadzieję - w roli głównej. Podwyższone ciśnienie gwara
towane!!! 
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To był piękny wieczór dla Polski na World Cup Stadium! Po 
tym medalu Pawła Fajdka i 

srebrnym Ani Jagaciak-Michalskiej 
bek naszych lekkoatletów 

powiększył się o trzy krążki!  
Do czerwoności rozgrzał nas 

dzisiaj nie tylko uciążliwy upał w 
Gwangju, ale także nasze płotkarki 

(AZS AWF Wrocław) i Emilia Ankiewicz 
, które zajęły dwa pierwsze miejsca na 

pach w finale 400 m przez płotki. 
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roczny rekord życiowy 55,62 s. Niesa-
tego wyczynu dokonała Emilia – przy wyjściu na ostatnią 

tantka plasowała się na piątej pozycji. 
trach udało jej się dogonić dwie rywalki i tym 

przekroczyła linię mety jako druga, 
Mamy złoto i srebro!!! 

Nie mniej emocji przyniósł nam finał na dystansie jednego 
żenia, w którym wystąpiły także dwie Polki. Jak już zdążyły 

przyzwyczaić Małgorzata Hołub i Justyna Święty 
od pierwszych do ostatnich zawzięcie 

szy rezultat. Znakomicie na finiszu spisała 
się Gosia, która dobiegła na metę jako druga z najlepszym w 

tym samym zdobyła srebrny 
szy rezultat w tym sezonie – 52,44 s 

jąc ostatecznie w finale 6. miejsce. Po 
dzisiejszym występach naszych dziewczyn z pewnością może-
my sobie ostrzyć apetyty na pasjonującą walkę sztafety 4x400 

W finałach konkurencji technicznych w piątkowy wieczór 
nowie. Sylwester Bednarek w skoku wzwyż poko-

przeczkę zawieszoną na wysokości 2,20 m i uplasował 
cji. Także 6. lokatę w rzucie oszczepem zajął Hu-

Pomyślnie poranne eliminacje przebrnęli, uzyskując awans 
Anna Jagaciak-Michalska w 

Damian Czykier na 110 m przez płotki 
(14,00 s). Awans do półfinału 800 m wywalczył Kamil Gurdak 

Jutro w sesji popołudniowej kolejne finały z Polakami, ma-
w roli głównej. Podwyższone ciśnienie gwaran-
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Zakończenie zmagań na basenie... 
W dzisiejszym 

pierwszym finale Filip 
Wypych (AZS UŁ PŁ 
Łódź) na 50 metrów 
stylem dowolnym z 
wynikiem 22,58 zajął 8 
miejsce. Zwyciężył 

Yauhen Tsurkin z Białorusi z czasem 22,22. Wielokrotna 
mistrzyni Polski Justyna Burska w finale 800 metrów 
stylem dowolnym zajęła 7 miejsce w swoim finale z 
czasem 8:44,03 i do zwyciężczyni amerykanki Lindsay 
Vrooman straciła 17,36 sekund. W ostatnim dzisiejszym 
finale sztafeta 4 x 100 m zmiennym mężczyzn uzyskała 
czas 3:42,17 i zajęła 7 miejsce. Wygrała sztafeta Rosyjska 
z czasem 3:34,56. 

MSz 

TERMINARZ POLAKÓW NA 11.07.2015 

BADMINTON: 

9:40 runda 1/8 - SINGIEL M -  Dubowski Mateusz 

PŁYWANIE (SWIMMING): 

8:00 10 km na akwenie otwartym Pielowski Krzysztof 

8:15 10 km na akwenie otwartym Zachoszcz Joanna 

TENIS STOŁOWY (TABLE TENNIS): 

10:00 1/32 - stół 6 Ślifirczyk Katarzyna  

10:30 1/32 - stół 10 Załomska Roksana  

11:30 1/32 - stół 2 Kusińska Klaudia 

12:15 1/32 - stół 3 Gołębiowski Mateusz  

13:00 1/8 - stół 6 - MIKST Kusińska/Fertikowski 

13:30 1/16 - stół 11 - DEBEL K,  Załomska/Ślifirczyk 

15:15 1/8 - stół 6 - DEBEL M,  Gołębiowski/Fertikowski 

TAEKWONDO: 

9:00 runda 1/16 + 73 kg K - mata 3 Godel Anika 

12:24 runda 1/16 + 87 kg K - mata 2 Hatowski Piotr 

 

GOLF 

8:00- runda II - M oraz TEAM M Gajewski, Skudlarski, Szałagan 

8:20- runda II - K oraz TEAM K Majsterek 

LEKKA ATLETYKA (ATHLETICS): 

16:30 skok o tyczce - FINAŁ Sobera Robert 

17:10 trójskok K - FINAŁ Jagaciak-Michalska Anna 

17:26 800m M - półfinał - seria 2 Gurdak Kamil 

17:30 rzut młotem K - FINAŁ Fiodorow Joanna 

18:10 110 m ppł M - FINAŁ Czykier Damian 

19:40 pchnięcie kulą K - FINAŁ Guba Paulina 

20:05 sztafeta 4x400 m K - eliminacje - bieg 1 POLSKA 

20:26 sztafeta 4x400 m M - eliminacje - bieg 2 POLSKA 

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

 
 
 
Ostatni dzień na strzelnicy... 

W dniu dzisiejszym zakończy-
ły się zmagania na strzelnicy. W 
ostatnich konkurencjach starto-
wali czterej nasi reprezentanci. 
Nietypowo zaczął dzień Maciej 
Wojtasiak, który po przyjeździe 
na strzelnicę stwierdził, iż jego 
karabin został już wysłany na 

lotnisko w Seulu... Ku wielkiemu zdziwieniu koreańskich organizato-
rów chciał brać udział w zawodach. Otrzymał przypadkowy karabin 
i z takim przystąpił do konkurencji karabinu w trzech postawach 
(KDW 3x40). W eliminacjach bardzo dobrze wypadł Bartosz Jasiecki. 
Po strzelaniu w pozycji leżącej (400 na 400 możliwych) prowadził 
całej stawce. Niestety nie za dobrze poszło mu strzelanie w pozycji 
stojącej a zwłaszcza ostatnia seria (89) i został sklasyfikowany na 9 
miejscu, czyli na pierwszym który nie awansuje do finału, z wyni-
kiem 1157 punktów. Do finału zabrakło tylko dwóch punktów... 
Bardzo dobrze pomimo perypetii z karabinem sprawił się Maciej 
Wojtasiak zajmując ostatecznie 11 miejsce z wynikiem 1155 punk-
tów. Trzeci z naszych reprezentantów Paweł Pietruk zajął 23 pozy-
cje z wynikiem 1144 punktów. Drużynowo nasi Panowie uplasowali 
się na 5 miejscu (3456) ze stratą 12 punktów do trzecich Rosjan. 

W eliminacjach pistoletu pneumatycznego wystąpił Kamil Ger-
sten. W sześćdziesięciu strzałach osiągnął 573 punkty i do ścisłego 
finału zabrakło mu tylko dwóch "oczek"... 

MSz 

Zwycięstwo z USA... 
2 - 1 to wynik dzisiejszej konfron-

tacji naszych piłkarek nożnych z USA. 
Mecz ułożył się bardzo dobrze po 
naszej myśli gdyż już w 3 minucie 
prowadzenie biało czerwonym dała 
Linda Dudek. Nieco odmieniony skład 

w stosunku do poprzednich spotkań bardzo skutecznie walczył, 
jakby nie patrzeć z Mistrzyniami Świata. Polki grały dość agresywnie 
czego obrazem jest żółta kartka Patrycji Balcerzak w 40 minucie. Na 
przerwę nasze zawodniczki schodziły w dobrych humorach przy 
prowadzeniu 1 - 0. 

Od początku drugiej połowy pojawiła się Dominika Dereń, która 
zmieniła Agatę Sobkowicz. Chwila nieuwagi naszego zespołu kosz-
towała stratę bramki w 53 minucie, którą strzeliła Jennifer Stoot 
(grająca od początku drugiej połowy). W 55 minucie drugą żółta 
kartkę dla Polski ujrzała Evelyn Nicinski. Od 61 minucie na boisku 
pojawiła się Aleksandra Janicka (za Lindę Dudek). W 73 minucie za 
sprawą Anny Zapały (AZS UJ) zrobiło się 2 - 1 dla Polski. Do końca 
trwała zacięta walka. W końcówce trener Basiuk przeprowadził 
dwie taktyczne zmiany. w 90 minucie na boisku pojawiła się Karoli-
na Gradecka (za Anię Zapałę) oraz Claudia Krupicz (za Nikol Kalet-
kę). 

Zwycięstwo to pozwala powalczyć naszym zawodniczkom o 9 
miejsce. 
POLSKA: Palińska, Sikora, Szewczuk, Guściora, Dudek Zapała, Koch, 
Sobkowicz, Balcerzak, Niciński, Kaletka oraz Dereń, Janicka, Gra-
decka, Krupicz 
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