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Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się z Austrii do Niemiec, a konkretnie do
Titisee-Neustadt. Skoczkowie w piątek nie walczyli o przepustkę do sobotniego konkursu
indywidualnego, ale o nagrodę specjalną w ramach prologu. Tę zgarnął Halvor Egner
Granerud, a nas cieszy postawa biało-czerwonych, gdyż komplet zmieścił się w czołowej
„30”.

Skoczkowie mieli w piątek przystąpić do kwalifikacji, ale organizatorzy postanowili je zastąpić prologiem, ponieważ
zgłoszonych zostało 50 skoczków. Dla zwycięzcy była przeznaczona nagroda – 3 tys. franków szwajcarskich. Na
starcie pojawiło się siedmiu polskich skoczków, a wśród nich zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego –
Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek.
Spośród skoczków WSS najlepiej zaprezentował się Żyła, któremu zabrakło tylko pół metra do granicy 130 m i został
sklasyfikowany na 19. miejscu. Udane próby mają za sobą Zniszczoł oraz Wąsek – obaj uplasowali się w trzeciej „10”,
a przypomnijmy, że dla Wąska jest to powrót do rywalizacji w Pucharze Świata po miesięcznej przerwie.
Piątkowy prolog padł łupem lidera klasyfikacji generalnej PŚ – Halvora Egnera Graneruda. Norweg uzyskał trzecią
najdłuższą odległość – 140 m – i o prawie 6 punktów wyprzedził Dawida Kubackiego (na zdj.), który w ubiegłym
sezonie odniósł dwa zwycięstwa na Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt.
Puchar Świata w skokach narciarskich, Titisee-Neustadt, prolog, 8.01.2021:
1. Halvor Egner Granerud (NOR) 140 m / 156.2 pkt.
2. Dawid Kubacki 139 / 150.4
3. Marius Lindvik (NOR) 141 / 149.1
4. Daniel Huber (AUT) 142,5 / 145.2
5. Robert Johansson (NOR) 136,5 / 144.3
6. Andrzej Stękała 137,5 / 140.8
7. Kamil Stoch 133 / 139.9
9. Jakub Wolny 135 / 136.6
19. Piotr Żyła 129,5 / 130
26. Aleksander Zniszczoł 127,5 / 125.3
28. Paweł Wąsek 125,5 / 124.4
Sobotni konkurs indywidualny na skoczni Hochfirstschanze rozpocznie się o godz. 16:00. Transmisja w TVP
1, TVP Sport oraz w Eurosporcie.
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