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Mamy kolejne medale... 

 

 
LEKKA ATLETYKA 

Z dużym zniecierpliwieniem czekaliśmy dziś na godzinę 14:45, na którą zaplanowano początek 
pierwszego finału z udziałem Polaka podczas lekkoatletycznych zmagań w Gwangju. Na rzutni młotem o 
obronę tytułu z Kazania miał walczyć Paweł Fajdek. Aktualny Mistrz Świata dał nam w tym sezonie pełne 
powody do optymizmu – jako jedyny zawodnik przekroczył w 2015 roku barierę 80 metrów, a na dwa dni 
przed przylotem do Korei podczas mityngu w węgierskim Székesfehérvár uzyskał najlepszy na świecie 
wynik 83,12 m. Nie baliśmy się głośno mówić, że jest zdecydowanym faworytem do złota, a główne pytanie 
brzmiało z jaką przewagą zwycięży nad kolejnymi zawodnikami. Część polskiej reprezentacji, która zasiadła 
na trybunie stadionu w Gwangju z dużym spokojem zaczęła zatem śledzić zmagania młociarzy. Paweł 
zadbał jednak o dramaturgię - w pierwszej próbie posłał młot poza promień. W drugiej – uderzył młotem w 
klatkę. Nasze serca zaczęły bić nieco mocniej – aby awansować do finałowej rundy i nie odpaść z konkursu 
musiał oddać udany rzut w trzeciej kolejce. Fajdek niczym profesor pokazał, że w najważniejszych 
momentach potrafi się skoncentrować – w trzeciej kolejce rzucił 77,31 m i wyszedł na prowadzenie, 
którego już nie oddał. W ostatniej próbie uzyskał wynik 80,05 m, po raz ósmy w tym roku kończąc konkurs 
z rezultatem ponad 80 metrów i zdobywając złoty medal Uniwersjady! Paweł dokonał tym samym 
historycznego wyczynu – jako pierwszy w historii młociarz trzy razy pod rząd został Mistrzem Uniwersjady! 

Podczas gdy trwał jeszcze konkurs rzutu młotem rywalizację na skoczni w dal rozpoczęły panie, a 
wśród nich nasza reprezentantka Anna Jagaciak-Michalska. Ania już w pierwszej próbie uzyskała swój 
najlepszy w sezonie wynik – 6,54 m. Dalej w otwierającej kolejce skoczyła tylko Rosjanka Iuliia Pidluzhnaia – 
6,64 m. W drugiej serii 6,55 m osiągnęła Australijka Naa Adjeley Anang, wychodząc na drugie miejsce przed 
naszą lekkoatletką. Ania znakomicie odpowiedziała rywalce w czwartym skoku – uzyskała wynik 6,57 m pod 
niesprzyjający wiatr -1,1 m/s i powróciła na drugą lokatę. W dwóch ostatnich seriach kolejność najlepszej 
trójki już się nie zmieniła. Ania sprawiła tym samym miłą niespodziankę i wywalczyła srebrny medal! W 
Gwangju będzie jeszcze broniła tytułu wicemistrzyni Uniwersjady z Kazania w trójskoku. Trzymamy kciuki!  

W czwartek w kwalifikacjach i półfinałach startowali nasi pozostali reprezentanci. W swoim jedynym 
skoku eliminacyjnym w skoku o tyczce wysokość kwalifikacyjną 5,30 m pokonał Robert Sobera. Pierwszą 
rundę na 200 m bez problemu przebrnął Artur Zaczek (21,42 s), w kolejnej niestety pożegnał się z 
rywalizacją (21,28 s). Awans do finału wywalczyły nasze reprezentantki na 400 m – Małgorzata Hołub 
(52,66 s) i Justyna Święty (52,77 s). Niestety sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy 4. zawodnik 
Uniwersjady w Kazaniu na dystansie jednego okrążenia Rafał Omelko, który w dzisiejszym półfinale uzyskał 
trzynasty wynik 46,62 s. Sztuka awansu do finału na 800 m nie udała się Paulinie Mikiewicz (2:04.97). W 
finale 5000 m wystąpi natomiast Paulina Kaczyńska – 16:36.94. 
 



SZERMIERKA 

W ostatnim dniu rywalizacji drużynowej emocji nie brakowało. Niestety nasi floreciści w składzie 
Piotr Janda, Szymon Kozłowski, Filip Płocharski i Michał Siess już w ćwierćfinale ulegli Koreańczykom, ale w 
podczas walk szablistek publiczność została rozgrzana do czerwoności. W pierwszej rundzie Matylda 
Ostojska, Magdalena Pasternak, Marta Puda, Martyna Wątora w pięknym stylu zwyciężyły z Japonią 33:45 
awansując do półfinału. Kolejnymi rywalkami Polek były Rosjanki, które po zaciętym pojedynku pokonały 
nasze zawodniczki. Dziewczynom pozostało tylko zmobilizować się do walki o brązowy medal i dać z siebie 
wszystko, by stanąć na podium. Jednak dobrze dysponowane Francuski okazały się nie do przejścia, a nasze 
reprezentantki zajęły czwarte miejsce w turnieju, tuż za Rosją i Koreą. 
 
PŁYWANIE 

Filip Wypych popłynął najszybciej w tym sezonie i z czasem 22.45s awansował do jutrzejszego finału 
50 m stylem dowolnym. Dzisiejszego popołudnia w finale wystąpili  Michał Poprawa na 100m stylem 
motylkowym oraz Krzysztof Morawski 200m stylem grzbietowym. Obaj Panowie zajęli 8 miejsce. 
 
TENIS 

Dzisiejszego dnia nasi debliści, Mikołaj Jędruszczak i Maciej Smoła przegrali mecz ćwierćfinałowy z 
Koreańską parą Chung/Nam  i pozbawili się szansy na medal. Chłopaki mieli ciężki orzech do zgryzienia gdyż 
ChungHyeon to 79 tenisista rankingu ATP, lecz nie pozostawali bez szans.  Mecz rozpoczął się pechowo od 
straty serwisu przez Maćka  i , mimo że kolejne gemy przy swoim serwisie padały łupem naszych 
chłopaków to nie zdołali przełamać przeciwnika i przegrali pierwszego seta 4:6. Drugi set zaczął się lepiej i 
wydawało się, że nasi tenisiści złapali wiatr w żagle i doprowadzą do wyrównania. Niestety chwila 
dekoncentracji sprawiła, że doszło do podwójnego przełamania i drugi set również zakończył się 
zwycięstwem Koreańczyków 6:2. 

Długiego czasu na odpoczynek nie miał Maciej Smoła, który godzinę po pierwszym pojedynku 
wyszedł na kort z Justyną Jegiołką w drugiej rundzie miksta. Nasza para szybko rozprawiła się z deblem ze 
Szwajcarii wygrywając spotkanie 6:1, 6:2 i awansując do kolejnej rundy. 
 
TENIS STOŁOWY 

Dzisiejszy dzień na stołach pingpongowych upłynął pod znakiem zmagań indywidualnych kobiet. 
Jako pierwsza do stołu podeszła Klaudia Kusińska, która zmierzyła się z Nowozelandka Natalie Ann 
Paterson. Przewaga umiejętności naszej zawodniczki nie podlegała dyskusji. Trzy gładko wydane sety do 2, 
3 i 3 i po sprawie. Jako kolejna przy stole pojawiła się Katarzyna Ślifirczyk. Na przeciwko niej stanęła 
Czeszka Karin Adamkova. Pierwsze dwa sety padły łupem Polki (12:10, 11:8). W kolejnym naszej 
zawodniczce zabrakło trochę koncentracji i przegrała do 3. Kasia chciała zakończyć spotkanie w czwartym 
secie ale po zaciętej walce set wygrała Czeszka 14:12. Piąty set był równie zacięty, ale tym razem górą 
okazała się polka która wygrała go 12:10 i ostatecznie 3 - 2. Jako trzecia do stołu podeszła Roksana 
Załomska. Przeciwniczka była Filipinka Mary Maye Igno. Roksana w trzech szybkich setach (11:2, 11:2, 11:5) 
zakończyła spotkanie. 

Popołudniu nasze panie ponownie stanęły przy stołach. Klaudia Kusińska za kolejną przeciwniczkę 
miała Wenezuelkę Jenypher Orellana Matri. Nieco egzotyczna przeciwniczka stawiła opór tylko w 
pierwszych dwóch setach. W trzecim Klaudia opanowała sytuację w meczu i po trzech setach zakończyła 
zwycięstwem 3 - 0 (11:9, 11:9, 11:4). Z pokonaniem swojej drugiej rywalki nie miała również problemu 
Katarzyna Ślifirczyk. Libijka Nina Markarian w meczu zdobyła w sumie 12 małych punktów. 3 - 0 dla Kasi 
(11:2, 11:6, 11:4). Trochę dłużej walczyła Roksana Załomska. Fatiha Bouclaras z Algierii postawiła wysoko 
poprzeczką. Pierwszego seta nasza zawodniczka wygrała do 6. Gdy wszystkim wydawało się, że Roksana 
będzie pewnie "szła" do zwycięstwa w drugim zaciętym secie zwyciężyła Algierka 11 - 9. Podrażniona 
ambicja Polki pozwoliła zmiażdżyć do 2 swoją przeciwniczkę. W czwartym secie nieco nerwowym Polka 
wygrał do 9. 

 
SZTRZELECTWO 



W eliminacjach karabinu sportowego w trzech postawach startowała Żaneta Iwaszuk. Pomimo 
dobrego wyniku (583 punkty) nie awansowała do finału. Zawodniczka z 8 miejsca, ostatniego 
premiowanego awansem miała tylko o jedno trafienie centralne więcej. Żaneta została sklasyfikowana na 
10 miejcu. W drugim dniu eliminacji skeetu wystąpił Kacper Kozikowski. W swoich seriach uzyskał 20 i 21 
trafień co uplasowało go na 20 pozycji. 
 
GOLF 

Swoje zmagania w dniu dzisiejszym kontynuowali golfiści. Po drugiej rundzie w turnieju Pań 
Amanda Majsterek jest nadal 46 a Dominika Antoniszczak nie gra juz w turnieju. Panowie radzą sobie 
trochę lepiej. Tomasz Gajewski zajmuje 28 pozycję, 40 jest Jan Szałagan a 58 Łukasz Skudlarski. 
 
 
 
 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 


