KILOŃSKA UCZTA
Na wodach Zatoki Kilońskiej w dniach 23-27 czerwca odbyły się
kolejne, już 105., regaty żeglarskie Kieler Woche. Zawodnicy
i zawodniczki, jak co roku, startowali w wielu klasach - olimpijskich,
narodowych, przygotowawczych... Oczywiście największe
zainteresowanie budziły wyścigi rozgrywane na łódkach, których
załogi wystąpią w przyszłym roku w Sydney.
Andrzej Napierkowski

49er jest bardzo trudna technicznie
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• Nie zawiódł mistrz olimpijski, mistrz i wicemistrz
świata w klasie Finn Mateusz Kusznierewicz. Nie dał
rywalom szans. Wygrał wprawdzie tylko dwa wyścigi (z siedmiu), dwukrotnie był drugi, raz trzeci i raz
piąty. Podobnie jak wszyscy najlepsi miał też jedną
poważniejszą wpadkę-w szóstym wyścigu zajął miejsce jedenaste, ale jak wiadomo przy siedmiu biegach
najgorszy wynik zostaje automatycznie anulowany.
Najdzielniej walczył z Polakiem Ian Percy, znakomicie
żeglujący w ostatnich miesiącach Brytyjczyk. Nieco
zawiedli inni najwięksi faworyci klasy - wicemistrz
olimpijski, Sebastien Godefroid z Belgii, oraz Szwed,
Fredrik Loof - trzykrotny mistrz świata. Sebastien
ostatecznie szansę na lepsze miejsce niż czwarte stracił po dyskwalifikacji w wyścigu szóstym. Szwed najpierw zajął miejsce 39, później przez pewien czas żeglował w ścisłej czołówce, ale lokaty 14. i 21. zajęte
pod koniec rywalizacji zepchnęły wielkiego finnistę
na miejsce szóste.

Monika Bronicka była najlepszą z Polek w klasie Europa

Drugi w klasyfikacji Polak, Dominik Życki zajął miejsce piętnaste, które można uznać za bardzo dobre.
Trzy wyścigi ukończone w dziesiątce świadczą o tym,
że zawodnika stać na wiele. Innych rodaków, niestety jak zwykle, od ścisłej czołówki dzieli spory dystans.
Z kilku przyczyn. Nie ma na przykład najmniejszego
sensu, by zawodnik wybierał się na trening czy konsultacje przeprowadzane w gronie najlepszych, czyli
także najlepiej wyposażonych, w sytuacji, gdy dysponuje łódką - „trupem", równej „dobrym" żaglem
i byle jakim masztem.
• Podczas rywalizacji w drugiej jednoosobowej olimpijskiej klasie męskiej - Laser - znów bezapelacyjnie
zwyciężył słynny Brazylijczyk, Robert Sheidt. Cztery wygrane wyścigi (z dziewięciu), miejsca drugie i trzecie,
zapewniły mu sukces. Maciej Grabowski, który w trudnej i najliczniejszej olimpijskiej klasie jednoosobowej,
w ostatnich latach poczynił największe postępy, tym
razem zajął dopiero 24 lokatę, ale możemy być pewni, że podczas następnych regat będzie lepiej.
• W klasie Europa, przy niepełnej obsadzie gwiazd,
bardzo pewnie wywalczyła miejsce na najwyższym

Rusłana (z lewej) i Elena nie mają sobie równych w klasie 470

stopniu podium Dunka, Kristine Roug. Trzy wyścigi
wygrane, trzy drugie miejsca i dwa czwarte pozwoliły jej na ostateczny sukces, choć trzeba przyznać,
że do końca zmagań poważnie zagrażała Dunce Australijka, Sarah Blanek, która w ostatnich wyścigach
żeglowała znakomicie i niewiele brakowało, by Kristine wyprzedziła. Nasze Panie - Monika Bronicka
(miejsce 15.) i Weronika Glinkiewicz (miejsce 21.)
zakwalifikowały się wprawdzie do złotego finału,
ale wydaje mi się, że wypadły znacznie poniżej
oczekiwań.
• W klasie Mistral walka o miejsca na podium była
bardzo zacięta i wyrównana, od pierwszego wyścigu do ostatniego. Zwyciężyła Faustine Marret z Francji, ale tylko czterema punktami wyprzedziła Jessikę Crisp z Australii i pięcioma jej rodaczkę Natashę
Sturges. Bardzo dobrze zaprezentowały się: Marzena Okońska, która zakończyła występ na miejscu szóstym oraz Natalia Kosińska - młoda bardzo utalentowana zawodniczka - siedem lokat dalej.
Jeszcze lepiej wypadli w Mistralu panowie. Przemysław Miarczyński uległ tylko dwóm rywalom Yuanguo Zhou z Chin i Nicolasowi Huguetowi z Francji. Siódme miejsce, mimo dyskwalifikacji w jednym
z wyścigów, zajął Mirosław Małek. Można narzekać,
że na wysokich pozycjach nie mieliśmy w Kilonii tak
wielu deskarzy, jak jeszcze niedawno, ale o rozwój
tej klasy nadal możemy być spokojni. Tym bardziej że
tym razem w kategorii pań nie startowały takie znakomitości jak Anna Gatecka i Anna Graczyk.
• 49er to nadal młoda klasa olimpijska. Pierwsze próby rozpoczęto w roku poolimpijskim, a że łódka-latawiec jest bardzo trudna technicznie, niełatwo dostrzec na szczycie załogi, które zagwarantowały sobie
tam miejsca na state. Oczywiście Adam Baeshel i Teague Czislowski z Australii, Francuzi, Marc Adineau
i Julien Fernarien, czy wiele innych załóg, w których
roi się od nazwisk znanych od lat, nie zajęli czołowych lokat przypadkiem. Trzeba jednak zauważyć, że
nadal duża liczba znakomitości potrafi się uplasować
daleko od podium. Nie dziwmy się więc, że wicemistrzowie Europy poprzedniego sezonu: Pawłowie Kacprowski i Kuźmicki zajęli miejsce dopiero w okolicach drugiej dziesiątki. Wokół nich jest także wiele
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Marzena Okońska (z lewej) była w Kilonii naszą najlepszą zawodniczką

gwiazd. Także daleka pozycja drugiej polskiej bardzo
dobrej pary znanej z występów w klasie 470 - Kamila Ortyla i Zbigniewa Gutkowskiego, nie jest spowodowana brakiem umiejętności, a jedynie stosunkowo
małym opływaniem na nowej łódce.
• Nieco gorzej, niż mogłoby wynikać z przewidywań,
powiodło się w Kilonii naszej najlepszej parze w klasie 470. Tomaszowie - Stańczyk i Jakubiak - zakwalifikowali się oczywiście do złotej grupy finałowej,
ale ostatecznie zajęli miejsce jedenaste. Obok mistrzów startowali inni dobrze zapowiadający się Polacy, jednak tym razem bez powodzenia. Zwycięstwo
Phelippe Gildasa i Tanguy Cariona było w pełni zasłużone. Wśród „siedemdziesiątkarek" nasze paryKatarzyna Tylińska, Beata Pawłowska oraz Marta Pe-

Weronika Glinkiewicz dzielnie walczy o udział w kolejnych igrzyskach

trasz, Adrianna Wiśniewska nie odegrały żadnej roli, jednak w ich przypadku nie to jest najważniejsze.
Przypominam, że w ostatnich sezonach w klasie 470
Polki zniknęły z aren międzynarodowych całkowicie.
Pojawienie się nowych nadziei jest więc zjawiskiem
radosnym. Nadal niestety brak sprzętu, bez którego
walczyć o laury się nie da. Wśród załóg zagranicznych nie sposób nie zwrócić uwagi na jedną parę.
Mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata - Rusłana
Taran i Elena Pacholczik są niezmiennie bezkonkurencyjne. Ukrainki wygrały w ostatnich latach więcej imprez niż jakakolwiek inna załoga w dowolnej
klasie i kategorii.
Fot. Andrzej Napierkowski

Kieler Woche '99
Finn
1. Mateusz Kusznierewicz (Polska) - 14; 2. Ian Percy (W. Brytania)-29; 3. Michael Fellmann (Niemcy)-46;... 15. DominikŻycki; 35. Andrzej Czapski; 36. Rafał Szukiel; 42. Wacław Szukiel;
53. Przemysław Nawrocki; 60. Szymon Galewski.
Europa
1. Kristine Roug (Dania) - 39; 2. Sarah Blanek (Australia) - 45;
3. Petra Niemann (Niemcy)-59;...15. Monika Bronicka; 21. Weronika Glinkiewicz; 64. Katarzyna Szotyńska;. 83. Agnieszka Konys; 110. Jagoda Konieczna; 113. Marta Kaczmarek; 11,4. Natalia
Kowalska.
49er
1. Adam Beashel, Teague Czislowski (Australia) - 22; 2. Marc
Audineau, Julien Farmarier (Francja) - 28; 3. Francesco Bruni,
Gabriele Bruni (Włochy)-32;...21. Paweł Kacprowski, Paweł Kuźmicki; 51. Kamil Ortyl, Zbigniew Gutkowski.
Mistral M
1. Yuanguo Zhou (Chiny)-17; 2. Nicolas Huguet (Francja)-23;
3. Przemysław Miarczyński (Polska) - 31;... 7. Mirosław Małek
(Polska) - 43;... 61. Jacek Frydrychowicz.
Mistral W
1. Faustine Merret (Francja) - 29; 2. Jessica Crisp (Australia) 33; 3. Natasha Sturges (Australia) - 34;... 6. Marzena Okońska
(Polska) - 44;...13. Natalia Kosińska; 20. Katarzyna Prygiel;
36. Dorota Kosińska; 39. Agnieszka Pomaska.
Laser
1. Robert Scheidt (Brazylia) - 22; 2. Serge Kats (Holandia) - 40;
3. Ben Ainslie (W. Brytania) - 41;... 24. Maciej Grabowski;
71. Michał Zera; 87. Wojciech Paluszkiewicz; 144. Wojciech Ślusarski; 145. Bartłomiej Szotyński.
470 M
1. Gildas, Philippe, Tanguy Carion (Francja) - 32,8; 2. Alvaro Marinho, Miguel Nunes (Portugalia)-45; 3. Paul Foerster, Bob Merrick (USA) - 46;... 11. Tomasz Stańczyk, Tomasz Jakubiak (Polska); 40. Tomasz Flisiak, Marcin Panas; 57. Bartłomiej Olczak,
Paweł Nowakowski; 69. Marcin Czajkowski, Krzysztof Kierkowski; 96. Robert Połczyński, Marek Połczyński.
470 W
1. Rusłana Taran, Elena Pacholczik (Ukraina) - 35; 2. Yumiko Shige, Alicia Kinoshita (Japonia) - 75; 3. Jeni Danks, Addy Bucek
(Australia) - 75;... 44. Katarzyna Tylińska, Beata Pawtowska;
49. Marta Petrasz, Adrianna Wiśniewska.
Star
1. Mats Johansson, Leif Moller (Szwecja) -11; 2. Mark Reynolds,
Javier Hermeda (USA) - 24; 3. Marc Pickel, Thomas Auracher
(Niemcy) - 29.
Tornado
1. Darren Bundock, John Forbes (Australia)-7; 2. Roman Hagara, Hans Peter Steinacher (Austria) -24; 3. Roland Gaebler, Renę
Schwall (Niemcy) - 29.
Soling
Bezwietrzne warunki nie pozwoliły na rozegranie match-racingowych wyścigów finałowych. Dlatego podajemy jedynie pary
półfinałowe: Jochen Schuemann, Gunnar Bahr, Ingo Borkowski
(Niemcy) - Christian Neergaard, Dag Usterud, Christen Johannessen (Norwegia) 2:0; Neville Wittey, David Edwards, Joshua
Grace (Australia)- Siergiej Piczugin, Władimir Korotkow, Siergiej
Tomoczow (Ukraina) 2:1.
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