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Skoki w Wiśle już w ten weekend!
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Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, po niecałym miesiącu, znowu czekają nas zmagania,
które z pewnością przyciągną sporą liczbę fanów. W sobotę i niedzielę odbędą się zawody w
ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego, a w akcji zobaczymy 11 biało-czerwonych.
Kibice będą mogli za darmo obejrzeć oba konkursy.

Polscy fani największe nadzieje wiążą z występem Aleksandra Zniszczoła, fot. Bartłomiej Kukucz

Spośród Polaków, którzy wezmą udział w obu konkursach, najlepsze wspomnienia z tą skocznią mają Aleksander
Zniszczoł oraz Klemens Murańka. Pierwszy z nich zajął tu drugie miejsce w ubiegłym roku, ustepując jedynie
Philipp'owi Aschenwaldowi. Wiślanin, niecały miesiąc temu, wystąpił na tej skoczni w konkursie drużynowym w
ramach Letniego Grand Prix i wspólnie z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą oraz Dawidem Kubackim zdominowali te
zawody.
Z Wisłą ma miłe wspomnienia również Klemens Murańka, który zwyciężył tutaj w LPK, przed czterema laty. Stanął
także na podium w 2017 roku, kiedy uplasował się na drugiej pozycji.
Skład reprezentacji Polski na Letni Puchar Kontynentalny w Wiśle:
Paweł Wąsek
Klemens Murańka
Aleksander Zniszczoł
Tomasz Pilch
Andrzej Stękała
Kacper Juroszek

Bartosz Czyż
Mateusz Gruszka
Adam Niżnik
Jan Habdas
Wiktor Pękala
Zagraniczni skoczkowie
Niestety, nie możemy tego potwierdzić, ale wielce prawdopodobne, że w Wiśle zobaczymy lidera cyklu - Keiichi Sato oraz jego kolegę z reprezentacji, który plasuje się zaraz za nim klasyfikacji generalnej - Naoki Nakamurę. Liczymy, że
do Polski przybędzie również Maximilian Lienher. Austriak plasuje się na piątym miejscu w "generalce", a ma za sobą
udział tylko w dwóch konkursach. Pod znakiem zapytania stoi także występ Piusa Paschke. Niemiec dwukrotnie
stawał na podium podczas zawodów w Kranju, ale czy zobaczymy go Wiśle okaże się w ten weekend.
Program Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle:
sobota:
- 16:00 - seria próbna
- 17:00 - początek konkursu indywidualnego
niedziela:
- 10:00 - seria próbna
- 11:00 - początek konkursu indywidualnego
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