Od 13 do 15
sierpnia, na jeziorze
Kisajno odbyły się
windsurfingowe
Akademickie
Mistrzostwa Polski.
Na starcie zjawili się
wszyscy najlepsi
żeglarze z wielu
krajów Europy.
Andrzej Napierkowski

W kategorii mężczyzn-studentów najlepiej żeglował na słabych
wiatrach Maksim Oberemko z Ukrainy. Wygrał trzy wyścigi, trzykrotnie
był drugi, raz trzeci i raz czwarty. Te
wyniki zdecydowały o zwycięstwie.
Drugie miejsce zajął Arkadiusz Fedusio z AZS AWF Gdańsk, a trzecie
jego klubowy kolega, Krzysztof Seredyka.
W klasyfikacji generalnej natomiast triumfował jeden z naszych
najlepszych deskarzy- kandydat do
występu na igrzyskach w Sydney Przemysław Miarczyński. Drugie
miejsce wywalczył Oberemko,
a trzecie Fedusio.
Wśród kobiet po raz kolejny
zwyciężyła najbardziej doświadczona zawodniczka - Marzena Okońska (AZS AWF Gdańsk). Wygrała
pięć z ośmiu wyścigów, trzykrotnie
była druga. Drugie miejsce przypadło Annie Gałeckiej, A trzecie Katarzynie Prygiel, która wygrała tylko jeden wyścig, ale żeglowała
bardzo równo.
W kategorii najmłodszych - zawodników, którzy w przyszłości będą studentami - bezkonkurencyjnie
żeglowała Zofia Klepacka (YKP Warszawa), która wyprzedziła Michała
Majewskiego i Katarzynę Nabiałek.
Nic dziwnego, że Zosia pokonała rywali. Po pierwsze potrafi żeglować
jak rzadko która młoda zawodniczka, a po drugie, ma znakomite
przygotowanie pływackie. Lata treningu na basenie sprawiły, że pompowanie nie jest dla niej żadnym
problemem.
Imprezie, jak każdego roku, patronował producent napoju 7 UP
oraz oczywiście redakcja „Rejsu",
która w Giżycku jest zadomowiona.
Nie wyobrażamy sobie zresztą, by
jakakolwiek impreza żeglarska organizowana w ośrodku „Almatur" obyła się bez naszego udziału.
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Wyniki
kobiety
1. Marzena Okońska
2. Anna Gatecka
3. Katarzyna Prygiel
mężczyźni (studenci)
1. Maksim Oberemko
2. Arkadiusz Fedusio
3. Krzysztof Seredyka
mężczyźni (open)
1. Przemysław Miarczyński
2. Maksim Oberemko
3. Arakadiusz Fedusio
klasa Aloha
1. Zofia Klepacka
2. Michał Majewski
3. Katarzyna Nabiałek

WORLD CUP EDITU

Free-stylowcy trzymali widzów w napięciu

Ekwilibrystyka deskarska - jazda ..na sztorc"

Zwycięzca konkurencji free-style żeglował z nogą w gipsie

Poranna zaprawa Marzeny Okońskiej
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