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Na starcie najdłuższego z dy-
stansów stanęło 105 zawodni-
czek, w tym cztery Polki.
Na trasę kolejno ruszały: Kry-
styna Pałka, Weronika Nowa-
kowska-Ziemniak, Monika
Hojnisz i Magdalena Gwizdoń.
Nasze reprezentantki mimo
świetnego początku, nie liczyły
się w walce o najwyższe lokaty.
- Nie lubię długich
dystansówi chyba nigdy nie
nauczę się ich biegać. Zabrakło
dwóch strzałów. Nie wiem dla-
czego nie potrafię się przełamać
i dobrze pobiec całej trasy.
Problem tkwi w nieumiejęt-
nym rozłożeniu sił. Wystarczy
mi się cieszyć, że znowu mam
kontakt z czołówką - powie-
działa na gorąco Krystyna Gu-
zik. Srebrna medalista
z Novego Miasta dzisiaj była 14.
Po kapitalnym weekendzie We-
ronika Nowakowska – Ziem-
niak, szybko opuściła stadion.
Miejsce po za pierwszą dziesiąt-
ką na pewno nie jest dla niej sa-
tysfakcjonujące. Do środowego
biegu wielka faworytka gospo-
darzy Kaisa Makarainen i obec-
na liderka pucharu świata
Domraczewa nie miały żadne-
go medalu. Finka mimo wielo-

letnich startów na najwyższym
poziomie wciąż zawodziła
na największych imprezach.
Pochodząca z oddalonego o 20
km Joenssu Makarainen zna tu-
taj każdy centymetr trasy.
W końcu się udało. Poniesiona
dopingiem swoich kibiców po-
trafiła skończyć bieg na najniż-
szym stopniu podium. Nie wy-
startowała Marie Dorin Habert.
Dwukrotna mistrzyni świata
z Kontiolahti odpoczywała
przed kolejnymi startami. Fran-

cuska podjęła decyzję o opusz-
czeniu biegu indywidualnego
po konsultacji z trenerami re-
prezentacji Francji Julienem
Robertem i Jean-Paulem
Giachino. Poświeciła bieg indy-
widualny, by zebrać siły napiąt-
kową sztafetę i przede wszyst-
kim niedzielny bieg ze startu
wspólnego. Lista nieobecnych
była dłuższa. Trenerzy rosyjscy
dali odpocząć Jekatierinie
Głazyrinej i Jekatierinie
Szumiłowej. W niemieckim ze-

spole zabrakło Franziska
Preuss.

–Trzeba szybko oddawać
strzały. Ryzykować. Można tak
samo długo stać na strzelnicy,
jak biec karne rundy, lub ewen-
tualnie dostawać karne minu-
ty. Kiedy warunki są ekstremal-
ne, nie ma mowy o kalkulacji.
Wiatr bywa porywisty – umie-
jętnością jest znaleźć w nim lu-
ki przy oddawaniu strzałów
mówił przed startem Tomasz
Sikora – mistrz świata i wice-
mistrz olimpijski z Turynu. Dzi-
siaj niestety tak to nie wygląda-
ło. Pozostaje wszystkim czekać
na piątkową sztafetę. – Już
od kilku lat liczymy, że w końcu
dziewczyny odniosą wspólny
sukces. Widać, że są teraz zu-
pełnie inaczej nastawione
do startu. Udane występy
na tych mistrzostwach dały im
niesamowitą dawkę energii
idużo optymizmu. Sztafeta rzą-
dzi się swoimi prawami. Zaw-
sze im powtarzam, że stać ich
na czołową szóstkę, ale stać je
nawet na podium. Po cichu li-
czymy na medal – dodał Siko-
ra. –Zawsze nasze sztafetowe
występy były mocno rozdmu-
chiwane. Damy z siebie wszyst-
ko, ale by nie zapeszać nie chcę
już dłużej rozmawiać o piątko-
wym starcie – dodała Guzik.

Wynikibiegu na 15 km 1.
Ekaterina Jurlowa 41.32,22, Ga-
briela Soukalova (Czechy) - stra-
ta 23,2, 3. Kaisa Makarainen
(Finlandia) - 24,4. Miejsca Po-
lek: 9. Hojnisz 13. Nowakow-
ska-Ziemniak, 14. Guzik, 53.
Gwizdoń. Relacje na żywo ze
wszystkich konkurencji
w Eurosporcie.aą

Polki tym razem daleko
Sensacja w biegu indywidual-
nym. Mistrzynią świata została
Rosjanka Jekatierina Jurłowa.
Polki bez medalu. Najlepsza
Monika Hojnisz - dziewiąta.

Michał Skiba
95 722 69 37
sport@gazetalubuska.pl

Biathlon

b Monika Hojnisz była dziewiąta i zajęła najlepsze miejsce
z naszych reprezentantek.
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Nie zawodach nie mogło za-
braknąć Kacpra Frątczaka. 19-
latek udał się na Wyspy jako re-
prezentantkadrynarodowejse-
niorów full contact. Na oficjal-
nymważeniuwojownikAkade-
mii Sportów Walki Knockout
Zielona Góra wniósł 80,7 kg, co
oznaczało, że zmieścił się w li-
micie wagowym. - Spodziewa-
łem się, że moja kategoria bę-
dzie mocno obsadzona - przy-
znałświeżoupieczonyzdobyw-
ca Pucharu Świata. - Musiałem
stoczyć trzy walki. Już w pierw-
szej konfrontacji spotkałem się

w ringu z mocnym i dobrze dy-
sponowanym reprezentantem
Norwegii Espen’emKlovfjellem
- tłumaczył „Chińczyk”.

Półfinał to już batalia z zesz-
łorocznym triumfatorem Irish
Open WC oraz aktualnym wice-
mistrzem Europy Victorem
Frohlichem. - W tym pojedyn-
ku nie zabrakło twardych bok-
serskich wymian, po których
już w pierwszej rundzie udało
mi się doprowadzić Niemca
do nokdaunu - relacjonował
Frątczak, który ostatecznie
zwyciężył przez jednogłośny
werdykt sędziowski.

Następnego dnia zawodnik
ASW Knockout miał stoczyć fi-
nałową walkę z Norwegiem -
Tobym Bermuller’em. Jednak
przeciwnik nie wyszedł do rin-
gu, oddając pojedynek walko-
werem. a ą

(KUBA)

Frątczak najlepszy także
jako senior, na Wyspach

Irish Open World Cup to spory
turniej organizowany w Irlan-
dii przez federację WAKO.
Nasz młody wojownik wrócił
stamtąd z cennym trofeum.

Kick boxing

PIŁKA NOŻNA
Puchar Polski będzie
na raty
Na raty rozgrwyane będą me-
cze pucharowe. W sobotę boi-
skach województwa
lubuskiego rozegrane zostaną
cztery mecze 1/8 Pucharu Pol-
ski na szczeblu Lubuskiego
Związku PIłki Nożnejj. Zagra-
ją: Tęcza Krosno Odrz. -
Santos Świebodzin, Błękitni
Olbrachtów - Odra Bytom
Odrz., Spartak Deszczno -
Odra Górzyca -początek
wszystkich o 14.00; Uran
Trzebicz - Carina Gubin -
15.00. W środę 18 marca roze-
grane zostaną mecze GKS
Bledzew – Formacja Port 2000
Mostki, Iskra Małomice -
Stilon Gorzów, Promień Żary -
Stelmet UKP Zielona Góra. Na-
tomiast pojedynki 1/8 finału
zakończy mecz w środę 25
marca gdzie Mieszko Konotop
-podejmie Wartę Słońsk.

PIŁKA NOŻNA
To już pożegnanie
z halówką
W niedzielę Gorzów będzie
gościł uczestników ogólnopol-
skiego turnieju „Pożegnanie
halowych turniejów” o puchar
prezesa K-SSSE. Początek ry-
walizacji orlików i skrzatów
o 11.00 w hali ZS-20 przy ul.
Szarych Szeregów. Dzień
wcześniej w tym samym miej-
scu o 11.00 rozpocznie się tur-
niej samorządowców o puchar
wojewody.

PIŁKA NOŻNA
Podwójne emocje
na ping-pongu
W weekend zostaną rozegra-
ne dwa cykliczne turnieje.
W sobotę w hali przy ul. Ja-
giełły w Gorzowie odbędzie
się V turniej Grand Prix Gorzo-
wa. O 9.30 zmierzą się zawod-
nicy z IV ligi i klas niższych,
a o 15.00 drugo- i trzecioli-
gowcy. Natomiast w niedzielę
w Ośnie Lub. weterani powal-

czą w III wojewódzkim turnie-
ju kwalifikacyjnym. Początek
zmagań w hali przy ul. Jezior-
nej o 10.00.

SZACHY
Znajdą się nowe
perełki?
W sali I LO przy ul. Puszkina
w Gorzowie odbędzie się
w sobotę VI turniej Grand Prix
„Młode Talenty Ziemi
Lubuskiej”. Początek o 10.00,
zapisy od 9.30.

SZACHY
Będą rzucali lotkami
do tarczy
Dwa turnieje steel darta zosta-
ną rozegrane u nas w sobotę.
O godz. 14.00 w pensjonacie
„Korona” przy ul. Konopni-
ckiej w Nowej Soli odbędzie
się turniej Puchar Polski POD.
Z kolei o 18.00 darterzy spot-
kają się w Inferno Pubie na Pa-
sażu Baczyńskiego w Gorzo-
wie. aą

(AF, FLIG)

Sportowy weekend

PIŁKA RĘCZNA
Zaczynały w Żarach
dziś są w kadrze
Do reprezentacji Polski senio-
rek powołano skrzydłową
Anetę Łabudę i rozgrywającą
Monikę Kobylińską. Obie za-
wodniczki są wychowankami
Sokoła Żary, które pod okiem
Tadeusza Płóciennika starto-
wały do kariery. Obecnie re-
prezentują barwy Vistalu
Gdynia

BOWLING
W Babimoście
walczą o Grand Prix
Rozegrana została VII runda
Grand Prix Babimostu. Wśród
kobiet zwyciężyła Ewa
Golusik przed Martyną Wołek
i Katarzyną Golusik. Wśród
mężczyzn wygrał Zdzisław
Krupa przed Piotrem
Tomczykiem i Stanisławem

Golusikiem. W mikście trium-
fowali Martyna i Tomasz
Wołkowie, przed Ewą i Stani-
sławem Golusikami i Ewą i Bo-
gusławem Pietrusiewiczami

SZACHY
Turniej Cztery Pory
Roku - Zima
W Zielonej Górze odbył się tur-
niej szachów llasycznych w ra-
mach II cyklu Lubuskie Cztery
Pory Roku - Zima. W gronie 50
zawodników najlepszym oka-
zał się Paweł Piotrowski
(Caissa-Pion Zielona Góra).
Drugi był Karol Kucza (ŻKSz.
Żary) a trzeci Bogusławowi
Czepczyński (Caissa-Pion).
Zwycięzcy w kategoriach,
chłopcy do lat 10 – Michał
Malicki (KS 64 Zielona Góra),
do lat 12 – Mateusz Górkiewicz
(ŻKSz), do lat 16 – Marcin
Poźniak (KS 64), do lat 18 – Ku-
cza (ŻKSz Żary). Karol Kucza
był też najlepszym juniorem
turnieju. Najlepszym powyżej
60 lat okazał się Bogusław
Czepczyński. Aż siedmiu
uczestników podniosło pod-

czas swoje kwalifikacje szacho-
we. Są wśród nich: Artur
Stężycki, Jakub Wronowicz,
Krystian Ślugaj, Patryk Stępień
(uzyskali III kategorię szacho-
wą), a także Mariusz Stężycki,
Sebastian Olszewski oraz Zofia
Suchecka (IV kategoria). Więcej
szczegółów można znaleźć
na stronie www.pion.zgora.pl

PIIŁKA NOŻNA
W Zbąszyniu finał
rozgrywek
Odbył się finał zbąszyńskich
zakładowych rozgrywek halo-
wych „Radwansport Liga
2015”. Zespoły rozegrały w su-
mie 66 meczy, w których strze-
lono 302 bramki Wyróżnienia
indywidualne powędrowały
do króla strzelców Dawida
Stankowskiego (Wikoma) - 26
bramek, najlepszego bramka-
rza Dawida Skrzypka (Zakłady
Mięsne Sobkowiak) i zawodni-
ka Krzysztofa Rogali (Wikoma)
(najlepszy zawodnik). W lidze
triumfowała ekipa Bor Szott,
przeed Wikomą i Bestem.
(FLIG)

W skrócie

Informowaliśmyotym,żeBu-
dowlaniLubskopozostalibez
prezesa.Wwyborach,któreod-
byłysięnapoczątkurokunie
wystartowałdotychczasowy
sternikJanuszDudojć.Osta-
teczniepowołanonowyzarząd
lideraczwartej ligi,anajego
czelestanąłjednogłośniewy-
brany...Dudojć.-Mamcorobić,
posiadamsporoobowiązków.
Myślałem,żeznajdziesięktoś,
ktotoprzejmie.Jesteśmywta-

kimmiejscu,żeniegrozinam
żadenspadek-zauważyłno-
wy-staryprezes.-Musiałemzo-
stać„kołemratunkowym”.Ze-
spółwystartujewrozgrywkach
-zapewniłdziałacz.

Obsadzono również pozo-
stałe funkcje. Wiceprezesem
został Stanisław Słobodzian,
a skarbnikiem Zbigniew
Bahyrycz. W zarządzie znaleź-
li się także Jolanta Maczyńska,
Krzysztof Bielecki, Waldemar
Szymczak i Mariusz Myśli-
wiec.a ą

(KUBA)

Prezes wciąż ten sam
Piłka nożna


