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Za dwa dni startuje The World Games
18.07.2017.

CHOSZCZNO. W sobotę i niedzielę na jeziorze Klukom rozegrana została trzecia i ostatnia runda Pucharu
Polski w Kajak Polo. W końcowej klasyfikacji drużyny MOSW Choszczno dwukrotnie stanęły na
najwyższym stopniu podium. Niewątpliwą atrakcją tego wydarzenia był mecz towarzyski
przygotowujących się do udziału w The World Games 2017 reprezentacji Polski i Nowej Zelandii. W
trakcie tej imprezy rozegrano również trzecią rundę Panda Cup, w której rywalizowali najmłodsi adepci
tej dyscypliny sportu. Tu drużyna MOSW uplasowała się na drugim miejscu.

W tym roku Puchar Polski w Kajak Polo i zawody Panda Cup składały się z
trzech edycji. Po zawodach w Leśnej i Kaniowie przyszedł czas na rundę
finałową, którą w sobotę i niedzielę rozegrano na jeziorze Klukom w
Choszcznie. Już za dwa dni we Wrocławiu rozpoczynają się Igrzyska Dyscyplin
Nieolimpijskich The World Games i to właśnie wydarzenie sprawiło, że do
naszego miasta zawitała również reprezentacja Nowej Zelandii. We
wspomnianym wyżej meczu towarzyskim reprezentacja Polski wygrała z nimi
7:4.

Po tym spotkaniu nasi kadrowicze &bdquo;wrócili&rdquo; do swoich
klubów, a że pucharowe rozgrywki toczą się w trzech dywizjach, więc
nikogo nie zaskoczył fakt, że trzecią odsłonę tej rywalizacji w I
dywizji wygrała właśnie Nowa Zelandia. W finale ograli MOSW Choszczno
6:2. &ndash; Popełniliśmy kilka błędów, które później trudno było odrobić &ndash;
tak skomentował ten mecz DANIEL JARMARKIEWICZ. Oprócz niego w tej
drużynie wystąpili: JAKUB MAŚLAK, HUBERT MIGDALSKI, KRZYSZTOF SCHILLER,
KACPER KOWALSKI i BARTOSZ BARAŃSKI. Tu warto podkreślić, że
Jarmarkiewicz, Maślak, Migdalski i Schiller powołani zostali do
reprezentacji Polski i za dwa dni zobaczymy ich w walce o medale The
World Games. W rozgrywkach II dywizji nasza żeńska reprezentacja MOSW
tym razem nie załapała się na podium, za to okazali się bezkonkurencyjni
w III dywizji. Tu podopieczni ALBERTA WATKOWSKIEGO zagrali składzie:
WIKTOR MIKOŁAJCZAK, KACPER CZUBALA, OLIWIA WATKOWSKA, SAMUEL GOŁĘBIEWSKI
oraz KACPER GRZEBALSKI.
Ten ostatni wybrany został również najlepszym
zawodnikiem w tej grupie. Po podsumowaniu wyników trzech rund
okazało się, że w pierwszej dywizji Puchar Polski zdobyły drużyny MOSW
Choszczno i Set Kaniów. W drugiej Set Kaniów, a trzecie miejsce zajęły ekipy Powiśla Warszawa i MOSW.
Jak wspomnieliśmy już w trzecie dywizji wygrała drużyna MOSW.
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na koniec najmłodsi, czyli rywalizacja w Panda Cup. Sobotnio-niedzielną
odsłonę wygrała ekipa MOSW, ale w klasyfikacji po trzech rundach
uplasowali się na drugim miejscu. W Choszcznie podopieczni PAWŁA
KALINOWSKIEGO zagrali w składzie: NADIA WATKOWSKA, DOMINIK TAŁUĆ, AGATA
EGIERT, OSKAR STAW, MARCEL MOŻDZYŃSKI, SERGIUSZ WACHOWICZ, KACPER
WATKOWSKI i MARCEL WÓJTOWICZ.
Na finał, taka nasza
refleksja. Baczny obserwator tej dyscypliny sportu zapewne zauważył, że
po raz pierwszy na tak dużym choszczeńskim wydarzeniu nie pojawiło się
nazwisko PAULINY KWIATKOWSKIEJ. Dobrze znanej nam zawodniczki,
choszcznianki, a przede wszystkim reprezentantki Polski. Umówiliśmy się,
że po zawodach The World Games Paulina opowie nam o swojej karierze,
ale przede wszystkim zdradzi powód rezygnacji z uprawiania kajak polo.

(Katarzyna Kubacka, Tadeusz Krawiec )
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