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STRZELECTWO SPORTOWE: 

Wprawdzie medalu w pierwszym dniu zawodów strzeleckich nie było to jednak zakończony dzień 

należy uznać za udany. Wszystko za sprawą awansu do finału (KPN60) - karabina pneumatycznego 60 

strzałów Macieja Wojatasiaka. Do Gwangju przyjechał wczoraj o 23:00 a już dziś rano musiał stawić się na 

strzelnicy aby uczestniczyć w eliminacjach konkurencji KPN60. Pierwsze serie były dla Maćka bardzo udane 

i utrzymywał się w pierwszej czwórce zawodników. Trochę gorsza czwarta i piąta seria sprawiła, że spadł w 

okolice 7-8 miejsca i w ostatniej serii "stresowaliśmy się" czy awansuje do finału. Udało się awansować na 6 

miejscu z wynikiem 621,3 punkty. W eliminacjach brał udział również flagowy polskiej reprezentacji Bartosz 

Jasiecki , który wynikiem 615,8 pobił rekord życiowy i zajął 24 miejsce, a trzeci z naszych reprezentantów 

Paweł Pietruk "ustrzelił" 601,9 punktów i zajął 47 miejsce. Drużynowo nasi zajęli 8 miejsce. W finale Maciek 

rozpoczął od 9,8 a potem sukcesywnie strzelał lepiej. W konsekwencji kolejni rywale odpadali a Maciek piął 

się w górę tabeli. Ostatecznie do trzeciego zawodnika zabrakło po 16 strzałach 1,6 punkta. Szkoda, że 

pierwsza trójka zaczęła "pudłować" jak już Maciek nie był w grze, bo było by na pewno lepiej...  

Wcześniej odbyły się eliminacje i finały karabinu pneumatycznego kobiet. Nasza reprezentantka 

Żaneta Iwaszuk zajęła 12 miejsce (413,4 punktu) i nie awansowała do finału. Należą się jej jednak brawa za 

walkę m. in. z mistrzynią olimpijską. W eliminacjach tej konkurencji padł rekord Uniwersjady Czeszki 

Gabrieli Vognarowej (418,9). 

W eliminacjach trapu pierwsze dwie serie ma za sobą Piotr Kowalczyk. Dwa razy zaliczył po 24 na 25 

możliwych trafień i jest w czołówce zmagań. 

W pierwszej części rywalizacji pistoletu sportowego 30+30 wystąpiły nasze trzy reprezentantki. Marta 

Barszczak jest 8 z wynikiem 288 pkt., Natalia Król - 13 (285) a Karolina Baszeń - 16 (284). Jutro dalsza część 

rywalizacji. 

 

ŁUCZNICTWO: 

Drugi dzień rywalizacji łuczników upłynął pod znakiem zmagań zawodników strzelających z łuków 

bloczkowych. Na Gwangju International Archery Center zaprezentowało się dwoje Polaków – Katarzyna 

Szałańska i Łukasz Przybylski. Przybylski w 1/24 finału pokonał Tajwańczyka Che-wei Lin 143:140. W 

kolejnej rundzie zaledwie jednym punktem uległ Kazachowi Akrabali Karabayevowi 138:139. W 1/16 finału 

rywalizacji kobiet Szałańska wygrała z Brytyjką Georginą Brown 139:132, w kolejnej rundzie okazała się 

lepsza od Belgijki Sarah Prieels 143:142. W ćwierćfinale nasza reprezentantka uległa Słowence Toja Cerne 

139:146. Po swoich indywidualnych pojedynkach nasi zawodnicy wystąpili w 1/8 finału gry mieszanej, 

niestety przegrywając z Rosjanami 150:156. 

 

JUDO 



W rywalizacji judoków blisko medalu była Karolina Talach, która w kategorii do 63 kg walczyła o 

brązowy medal z Niemką Nadją Bażyński. Nasza reprezentantka przegrała pojedynek, zajmując ostatecznie 

5. miejsce. 

 

TENIS 

Z sukcesami drugiego dnia rywalizacji na Jinwol International Tennis Court występowali nasi 

tenisiści ziemni.W niedzielny poranek do rywalizacji w drugiej rundzie singla mężczyzn przystąpił Maciej 

Smoła. Nasz reprezentant wygrał swój pierwszy mecz w Gwangju z Białorusinem Yaraslauem Narkevichem 

6:4 6:2. W kolejnej rundzie zmierzy się z Francuzem Lucasem Poullain. Zdecydowanie bardziej zacięty mecz 

w pierwszej rundzie debla kobiet stoczyły Justyna Jegiołka i Sylwia Mikołajczuk z Dunkami Kristin Mai i 

Marią Jespersen. W pierwszym secie Polki wygrały 6:2, by w drugim ulec rywalkom takim samym 

stosunkiem gemów. W decydującej partii nasze tenisistki pokonały Dunki 10:7 i awansowały do drugiej 

rundy. Z awansem do kolejnej rundy w deblu mężczyzn nie mieli problemów Maciej Smoła i Mikołaj 

Jędruszczak. Nasi tenisiści w 47 minut wygrali z Indonezyjczykami Nur Adim Iswanem i Ariefem Rahmanem 

6:2 6:1. 

 

WIOŚLARWSTWO 

Sześć spośród siedmiu polskich ekip zobaczymy w kolejnych etapach zawodów. W sesji porannej, 

zajmując drugie miejsce w swoim przedbiegu, bezpośrednio do finału awansowała męska czwórka wagi 

lekkiej: Mateusz Drab, Dawid Kamiński, Patryk Pszczółkowski, Bartosz Pszczółkowski. Swoje przedbiegi 

wygrała kobieca dwójka podwójna: Ariana Borkowska, Sylwia Lewandowska, męska dwójka podwójna: 

Dawid Grabowski, Adam Wicenciak oraz męska jedynka wagi lekkiej Jerzy Kowalski. Joanna Dittmanow 

kobiecej jedynce zajęła drugie miejsce. Wszystkie cztery osady popłyną w jutrzejszych porannych 

półfinałach. W popołudniowych repasażach kobiecej dwójki lekkiej wygrały Monika Kowalska, Martyna 

Mikołajczak, które dzięki zwycięstwu zapewniły sobie awans do jutrzejszego finału. Niestety w repasażach 

męska czwórka bez sternika Dariusz Jureczyk, Łukasz Lewandowski, Szymon Kuczkowski, Damian Rosolski 

zajęła trzecie miejsce i wystąpi w finale B. 

 

 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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