
Nadzieja na Soczi w najlepszej formie
od lat

POLECAMY ME siatkarz y: Dodatkowy prz ystanek do Kopenhagi Nowa ofe rta Solorz a  dla Śląska Łukasz  Pisz cz e k : Na boisko wrócę...

Mist rz ostwa Europy siatkarz yPrzegladsportowy.pl » Sporty zimowe » Łyżwiarstwo  » Łyżwiarst wo : Z bigniew Bró dka w f o rmie przed sezo nem i IO w So czi

szukaj

Newsletter Kontakt RSS Mapa dyscyplin

Twój PS Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Tenis

Koszykówka Piłka ręczna Lekkoat letyka Pływanie Moto Sporty walki Sporty wodne Sporty z imowe

Podnoszenie ciężarów Tenis stołowy Rugby Futbol amerykański Igrzyska olimpijskie Plebiscyt  PS

Kalendarz  imprez Wyniki sportowe

Możdżonek: Fabian ma nasze
wsparcie

Nowe wideo

Wyniki live Wideo Blogi Program TV Sklep Wprzerwie

 PDFmyURL.com

http://www.przegladsportowy.pl/ 
http://nazywo.przegladsportowy.pl/
http://wideo.przegladsportowy.pl/
http://blogi.przegladsportowy.pl/
http://www.przegladsportowy.pl/Sport-TV-PROGRAM-TV,artykul,20250,1,1010.html
http://sklep.przegladsportowy.pl/
http://www.wprzerwie.pl/
http://www.przegladsportowy.pl
http://www.przegladsportowy.pl/newsletter/
http://www.przegladsportowy.pl/Contact/
http://feeds.feedburner.com/sports-pl?format=xml
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-zimowe-lyzwiarstwo-Zbigniew-Brodka-w-formie-przed-sezonem-i-IO-w-Soczi,artykul,181957,1,387.html#
http://www.przegladsportowy.pl/naszeprodukty/
http://www.przegladsportowy.pl
http://pilka-nozna.przegladsportowy.pl
http://siatkowka.przegladsportowy.pl
http://koszykowka.przegladsportowy.pl/
http://tenis.przegladsportowy.pl
http://koszykowka.przegladsportowy.pl
http://pilka-reczna.przegladsportowy.pl
http://lekkoatletyka.przegladsportowy.pl
http://plywanie.przegladsportowy.pl
http://www.przegladsportowy.dev/Motosporty,kategoria,286.html
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-walki,kategoria,304.html
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-wodne,kategoria,402.html
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-zimowe,kategoria,285.html
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Podnoszenie-ciezarow,kategoria,460.html
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Tenis-stolowy,kategoria,857.html
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Rugby,kategoria,979.html
http://www.przegladsportowy.pl/Inne-dyscypliny-Futbol-Amerykanski,kategoria,751.html
http://www.przegladsportowy.pl/Igrzyska-olimpijskie,kategoria,969.html
http://plebiscyt.przegladsportowy.pl
http://www.przegladsportowy.pl/Kalendarz-imprez-KALENDARZ-IMPREZ,artykul,70563,1,692.html
http://wyniki.przegladsportowy.pl
http://mistrzostwa-europy-w-siatkowce-mezczyzn-2013.przegladsportowy.pl/Siatkowka-Polska-Slowacja-3-1-na-mistrzostwach-Europy-w-siatkowce,artykul,181986,1,1067.html
http://slask.przegladsportowy.pl/Pilka-nozna-Zygmunt-Solorz-chce-przejac-100-proc-akcji-slaska-Wroclaw,artykul,181959,1,789.html
http://bundesliga.przegladsportowy.pl/Pilka-nozna-lukasz-Piszczek-o-operacji-biodra-,artykul,181947,1,458.html
http://mistrzostwa-europy-w-siatkowce-mezczyzn-2013.przegladsportowy.pl/
http://www.przegladsportowy.pl
http://www.przegladsportowy.pl/-Sporty-zimowe,kategoria,285.html
http://www.przegladsportowy.pl/-Sporty-zimowe-Lyzwiarstwo,kategoria,387.html
http://www.przegladsportowy.pl/Sporty-zimowe-lyzwiarstwo-Zbigniew-Brodka-w-formie-przed-sezonem-i-IO-w-Soczi,galeria-artykulu,181957,1,387.html
http://diff3.smartadserver.com/diff/223/2672541/go2.asp?2672541%3B96919%3B1758186771932152843%3B15163805%3BS%3Btarget=sportyzim%3b%3B8910794%3Bclickvars=
http://wideo.przegladsportowy.pl/wideo/podglad.asp?Id=64245&RewriteParam=Mozdzonek-Fabian-ma-nasze-wsparcie&Kategoria=1060&IdKategorii=1067?utm_source=przegladsportowy&utm_medium=boksHPwideo&utm_campaign=wideo
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


22.0 9 .20 13 | 20 :29

Autor: Jakub
Wojczyński

0

Twe e tTwe e t 0

wykop +

Zbigniew Bródka, zwycięzca łyżwiarskiego Pucharu Świata na
dystansie 1500 m i polska nadzieja na medal na igrzyskach
olimpijskich w Soczi jest w najlepszej formie od kilku lat. Tak
przynajmniej wykazały badania na początku sezonu 2013/2014.

Zbigniew Bródka, zwycięzca łyżwiarskiego Pucharu Świata na dystanie
1500 m i polska nadzieja na medal na igrzyskach olimpijskich w Soczi
jest w najlepszej f ormie od kilku lat. Tak przynajmniej wykazały badania
na początku sezonu 2013/2014.

Kadra łyżwiarzy szybkich wyjechała w sobotę 21 września na
zgrupowanie do Inzell, które z kilkudniową przerwą potrwa w sumie
prawie miesiąc. Zanim do tego doszło dyspozycja zawodników została
sprawdzona w Warszawie. -  Mieliśmy badania w Instytucie Sportu
sprawdzające poziom wydolności f izycznej. Odbyłem m.in. 30-
sekundowy test na rowerze badający moc maksymalną. Wygląda to
bardzo dobrze, wynik był lepszy w porównaniu do trzech ostatnich
sezonów - mówi Bródka. -  Na początku września przed wyjazdem do
Inzell mieliśmy jechać na zgrupowanie do Toskanii, ale trenowaliśmy w
Spale, co wyszło nawet z korzyścią dla nas. Zawodnicy są zdrowi, to
najważniejsze, pracują na obciążeniach, które są bardzo dobrze
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Tagi: Zbigniew Bródka,
IO w Soczi, łyżwiarstwo

szybkie, Inzell

dobierane, co pokazują te badania -  dodaje trener kadry Wiesław
Kmiecik.

Żaden z polskich łyzwiarzy nie ma jeszcze pewności startu w
igrzyskach, bo taki jest system kwalif ikacji do IO. O udziale w
zawodach w Soczi zadecydują wyniki czterech zawodów cyklu Pucharu
Świata -  w Calgary (8-10 października), Salt Lake City (15-17
października), Astanie (29 listopada -  1 grudnia) i Berlinie (6-8 grudnia).
Część łyżwiarzy uczestniczących w IO zostanie wybrana na podstawie
punktów zdobytych w tych imprezach, reszta według uzyskanych
czasów. Do Ameryki kadra leci 27 października. 

-  Będziemy starali się nieco inaczej podejść do tego sezonu,
skupić się bardziej na igrzyskach, a nie na cyklu PŚ. Na pewno chcemy
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pierwszy szczyt f ormy budować na zawody w Calgary i Salt Lake City,
gdzie jest najszybszy lód i tam najlepiej uzyskać kwalif ikację -
 t łumaczy Bródka. -  W każdym sezonie imprezy się powtarzają. Są
mistrzostwa świata na dystansach, a po drodze mistrzostwa Europy w
wieloboju i na dystansach, więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że
trzeba być w f ormie przez dłuższy okres. Poza tym w Calgary i Salt
Lake City nie jest ważne, czy to będzie miejsce 6 czy 10,
najważniejsze, by być na liście olimpijskiej -  mówi trener Kmiecik.

W Inzell Polacy spotkają m.in. Rosjan, których pozbawili miejsca na
drużynowym podium na MŚ. Latem w Spale obie kadry się nie spotkały,
bo Rosjanie wyjechali, Polacy przyjechali. -  Nie ukrywamy się przed
sobą -  śmieje się trener. -  Te jednostki treningowe zresztą i tak
się układają w taki sposób, że pewnie byśmy się mijali. Ale z drugiej
strony f aktycznie będąc w tym samym miejscu zawsze podpatruje
się rywali i trzeba to robić. Wydaje mi się, że my też jesteśmy
obserwowani w tej chwili, bo wyniki były dobre w ostatnim sezonie -
 twierdzi Kmiecik.

Z kolegami nie trenuje Konrad Niedźwiedzki, członek brązowej drużyny
na MŚ 2013, ale trener Kmiecik nie robi z tego problemu. -  Konrad od
kilku lat ćwiczy w holenderskiej grupy TVM chociażby z rekordzistą
świata Svenem Kramerem. Udało nam się jednak np. w lipcu w Inzell
odbyć kilka wspólnych treningów pod kątem drużyny i wyszło to f ajnie
- zapewnia. 
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