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Kogo zobaczymy w Wiśle?
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W najbliższy weekend czeka nas, na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, inauguracja
Pucharu Świata. Wiemy już, że Polacy wystąpią w najmocniejszym składzie, a jak
przedstawia się sytuacja u pozostałych reprezentacji?
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Biało-czerwoni
O powołaniach Stefana Horngachera pisaliśmy w poniedziałek (tutaj). Austriacki szkoleniowiec nie zaskoczył i
piątkowych kwalifikacjach zobaczymy tę samą „6”, która występowała w ostatniej edycji Pucharu Świata. Dlatego też,
kibice mogą liczyć na autografy od Kamila Stocha czy Piotra Żyły.
Polscy skoczkowie, którzy wystąpią w piątkowych kwalifikacjach: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej
Kot, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Przemysław Kantyka, Klemens
Murańka oraz Andrzej Stękała.

Najgroźniejsi rywale
Norwegowie, obok Niemców, sprawiali najwięcej problemów podopiecznym Stefana Horngachera w ubiegłym
sezonie. Alexander Stoeckl uczynił ten sam ruch, co opiekun polskich skoczków – postawił na najmocniejszych. W
Wiśle nie zabraknie medalistów z ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang, Roberta Johanssona czy
Daniela Andre Tande. Pierwszy z nich jest wyróżniany jako jeden z największych faworytów do tryumfu w końcowej
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Będą gwiazdy
Fani skoków narciarskich, którzy wybiorą się na inaugurację PŚ, mogą także liczyć, iż zobaczą żywe legendy tej
dyscypliny. Do Wisły wybiera się między innymi Simon Ammann, który w swoim dorobku ma cztery złote krążki ze
ZIO. W kadrze Austrii nie zabrakło miejsca dla Gregora Schlierenzauera, który jest jednym z najpopularniejszych
skoczków wśród kibiców. Fani będą mogli widzieć w akcji także Ryoyu Kobayashi'ego, który w poprzednim roku, dość
nieoczekiwanie, zwyciężył w konkursie indywidualnym na skoczni im. Adama Małysza.
Kogo zabraknie?
Niestety dla kibiców, tu także padają dość popularne nazwiska. Do Polski nie przyjedzie między innymi zwycięzca
Pucharu Świata z sezonu 2015/16, Peter Prevc. W kadrze Niemiec nie ma Severina Freunda, który rozpocznie sezon w
następny weekend, w Ruce.
Przypomnijmy, że w piątek odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Na sobotę
zaplanowano zmagania drużynowe. Transmisja z obu konkursów w TVP 1.
Program PŚ w Wiśle:
Piątek, 16.11.2018
18:00 - kwalifikacje
Sobota, 17.11.2018

16:00 - pierwsza seria konkursu drużynowego
Niedziela, 18.11.2018
15:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego
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