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PIŁKA NOŻNA KOBIET: 

 Polskie piłkarki nożne na zagrają w ćwierćfinałach turnieju uniwersjadowego. W drugim meczu 
grupowym uległy reprezentacji Brazylii 0:3. Wynik spotkania nie odzwierciedla przebiegu spotkania. Nasze 
zawodniczki miały sporo sytuacji do strzelenie gola. W pierwszej połowie z czterech sytuacji nie udało się 
wykorzystać ani jednej a Brazylijki oddały tylko jeden celny strzał na Polską bramkę, niestety zdobywając 
gola po nieporozumieniu pomiędzy linią obrony a broniąca w dzisiejszym spotkaniu Angelicą Pawłowski. 
Polki w pierwszej połowie grały agresywnie o czym świadczy statystyka fauli (9-1 dla Polski). Po przerwie 
obraz spotkania nie uległ zmianie i pomimo wielu sytuacji w tym kilku aktywnie grającej w tym spotkaniu 
Agaty Sobkowicz nie udało się umieścić piłki w bramce. Strzelały za to Brazylijki i to skutecznie. Z czterech 
celnych strzałów w meczu trzy zamieniły na bramki. Porażka oznacza grę o miejsca 9-15. Teraz przed 
zawodniczkami 4 dni przerwy na regenerację sił. 
 
PŁYWANIE: 

10. miejsce Pawła Furtka i występy w półfinałach Krzysztofa Morawskiego i Michała Poprawy to 
najlepsze rezultaty osiągnięte przez naszych pływaków podczas pierwszego dnia uniwersjadowych zmagań. 

Jako pierwszy w rywalizacji na pływalni w Nambu University International Aquatics Center wystąpił 
Paweł Furtek, który wystartował w eliminacjach 800 m stylem dowolnym. Student Uniwersytetu 
Południowej Kalifornii zajął w swojej serii 5. lokatę, uzyskując rezultat 8:04.02. Ostatecznie był to 10. wynik 
eliminacji. Do awansu do finału naszemu reprezentantowi zabrakło zaledwie 0,33 s. 

Udanie w porannej sesji zaprezentowali się Krzysztof Morawski i Michał Poprawa. Ten pierwszy 
ustanowił nowy rekord życiowy na 100 m stylem grzbietowym - 56,09 s i z 12. czasem zakwalifikował się do 
półfinału. Awans do kolejnej rundy na 50 m stylem motylkowym wywalczył Poprawa z rezultatem 24,53 s. 
Swój pierwszy występ w Gwangju na eliminacjach zakończył Dawid Szulich - 23. na 100 m stylem 
klasycznym (1:02.77). 

W sesji wieczornej w swoim półfinale Morawski uplasował się na 6. miejscu z wynikiem 56,26 s, co 
było łącznie 13. czasem. Szybciej niż w porannych eliminacjach popłynął Poprawa, ale rezultat 24,35 s 
wystarczył do zajęcia 15. pozycji. 
 
ŁUCZNICTWO: 

W dniu dzisiejszym odbyły się eliminacje w łuku klasycznym i łukach bloczkowych kobiet i mężczyzn. 
Nasi zawodnicy walczyli o jak najlepsze rozstawienie w turnieju indywidualnym, turnieju drużynowym i 
turnieju mikstów. Poziom eliminacji był bardzo wysoki, bo padły w nim dwa rekordy świata i siedem 
rekordów Uniwersjady. Polskę reprezentowało ośmiu zawodników. W łuku klasycznym wśród Pań 
najlepsza była Zuzanna Ćwiklińska - 35 (607), Joanna Rząsa zajęła 39 miejsce (603) a Adrianna Żurańska 
była 42 (592). Wygrała reprezentantka Korei KI Bobae z rekordem świata 686. Do turnieju drużynowego 
nasza trójka została zakwalifikowana na 8 miejcu z 1802 punktami, co niestety oznacza konfrontacje z 



nowymi rekordzistkami świata z Korei (2038). Wśród Panów najlepiej wypadł Paweł Marzec zajmując 16 
miejsce (654), 39 był Kacper Sierakowski (31), a 47 był Maciej Faładziński (622). Konkurencję wygrał LEE 
Seungyun uzyskując 693 punkty i ustanawiając rekord Uniwersjady. Drużynowo panowie zostali 
sklasyfikowani na 9 miejscu z 1907 punktami. W turnieju mikstów reprezentować nas będą Ćwiklińska i 
Marzec sklasyfikowani na 13 miejscu. 

W łukach bloczkowych bardzo dobrze spisała się Katarzyna Szałańska zajmując 7 miejsce (686). Na 
47 sklasyfikowano Łukasza Przybylskiego (657). W turnieju mikstów zostaliśmy sklasyfikowani na 15 
miejscu. 
 
JUDO 

Najbliżej upragnionego medalu była Joanna Jaworska (+78kg). Najpierw wygrała wyrównaną 
pierwszą walkę jedną koką. W walce ćwierćfinałowej uległa niestety Japonce Sarah Asahina (późniejszej 
złotej medalistce) by wygrać pierwszy repasaż i w finale repasaży przegrać z Niemką Julią Tillmanns. 
Tomasz Domański (+100kg) wygrał swoją pierwszą walkę by w 1/4 ulec Francuzowi Clementowi Delvert 
(srebrny medal) a w repasażu przegrał z Dino Pfeiffer (GER). Ostatni z naszych reprezentantów Kamil 
Grabowski (+100kg) już w pierszej walce musiał uznać wyższaość Rosjanina Magomeda Nazhmudinov 
(srebro). Niestety przegrał też walkę repasażową z Kazachem Yelmanem Yergaliyev. Jutro kolejne kategorie 
wagowe. 
 
SZERMIERKA 

Rywalizacja szermierzy na Uniwersjadzie w Gwangju rozpoczęła się od turniejów szpadzistek i 
szablistów. Już pierwszego dnia za sprawą Barbary Rutz byliśmy blisko naszego pierwszego medalu. 

W turnieju szpadzistek pierwszy etap przebrnęły wszystkie nasze cztery reprezentantki - Kamila 
Pytka, Magdalena Pawłowska, Jagoda Zagała i Barbara Rutz. W rundzie 1/16 finału z turniejem pożegnała 
się Pytka, w kolejnej - Pawłowska i Zagała. Do ćwierćfinału awansowała Barbara Rutz i byliśmy coraz bliżej 
zaspokojenia naszych apetytów na medal. Niestety, nasza reprezentantka, mimo że znakomicie odrabiała w 
końcówce straty do przeciwniczki przegrała pojedynek z Estonką Nelli Paju 13:15. Gdyby pokonała rywalkę 
zapewniłaby sobie co najmniej brązowy krążek, ostatecznie została sklasyfikowana na 7. pozycji. 

Szabliści - Mikołaj Grzegorek, Piotr Koniusz i Jakub Ociński także w komplecie z powodzeniem 
przeszli pierwszą rundę. W kolejnej fazie doszło do bratobójczego pojedynku pierwszych dwóch, z której 
zwycięsko wyszedł Koniusz. Sztuka awansu do 1/16 udała się także Ocińskiemu. Niestety, w pojedynkach o 
1/8 finału obaj nasi reprezentanci ulegli swoim rywalom. 
 
 Zachęcamy do śledzenia wydarzeń w Gwangju na profilu polskiej reprezentacji na fb 
facebook.com/Gwangju2015PolishTeam oraz w codziennych biuletynach informacyjnych dostępnych na 
www.azs.krakow.pl/28-letnia-uniwersjada-w-gwangju oraz www.azs.pl/content/view/2280/150/. 
 
Transmisje telewizyjne z Uniwersjady przeprowadzi Eurosport i Eurosport 2 w dniach 5 do 13 lipca. 
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Partnerem akademickiej reprezentacji Polski na 
28. Letnią Uniwersjadę w Gwangju jest marka Dare2b - profesjonalna odzież dla aktywnych 


