
Ruszyły XXI Mistrzostwa Europy i Afryki w wakeboardzie, wakeskacie i sitwake’u w kategorii open. 
Aktualny Mistrz Świata w rundzie ostatniej szansy!  
Faworyt odbywających się obecnie Mistrzostw Europy i Afryki w wakeboardzie, wakeskacie i sitwake’u, 
aktualny Mistrz Świata pochodzący z Izraela Lior Sofer w pierwszym przejeździe niestety nie pokazał pełni 
swoim możliwości, zaliczył upadek podczas jednego z najtrudniejszych tricków, które mogliśmy oglądać 
podczas zawodów. Dzisiaj będzie miał ostatnią szansę na podium podczas przejazdów w ramach LCQ 
(dogrywki). Jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej imponujących tricków był Hard Atack z tail 
grab-em w wykonaniu Ariano Blanika z Niemiec.  
Na Wake Zone Stawiki czwartek 25 lipca 2019r. rozpoczęły treningi oficjalne, a tuż po nich uroczysta parada z 
kilkudziesięcioosobową Sosnowiecką Orkiestrą Dętą, która poprowadziła międzynarodowy korowód z 
ośrodka Wake Zone Stawiki na plażę miejską w Sosnowcu. Ciekawostką jest, że chorążym prowadzącym 
zawodników z flagą międzynarodowej federacji IWWF był najmłodszy zawodnik klubu Wake Zone Stawiki- 
Wiktor Sieroń 8 l. . Wiktor jest jednym z zawodników, który zdecydowanie jest nadzieją polskiego 
wakebordingu. Zaczynał swoją przygodę z tym sportem już w wieku 4,5 lat właśnie tutaj, w Sosnowcu. Po 
uroczystości przeszedł czas na rywalizację międzynarodowej elity wakeboardzistów- kwalifikacje mężczyzn w 
wakeboardzie.  
Zdaniem trenerów klubu Wake Zone Stawiki największe szanse wśród wakeboardzistów na podium ma Guy 
Firer, Max Milde i mimo wszystko Lior Sofer. Wspomniany wcześniej reprezentant Izraela Guy Firer o 
sosnowieckich Stawikach mówi tak: „Dwa tygodnie temu po raz pierwszy dotarłem do Sosnowca na Wake 
Zone Stawiki. Widząc infrastrukturę od razu wiedziałem, że będzie to najlepszy obiekt na jakim można 
zorganizować mistrzostwa. Przy pierwszych okrążeniach zorientowałem się, że jest nawet lepiej niż sobie 
wyobrażałem. Zawody z pewnością będą na najwyższym poziomie. Gościnność jaką okazała nam lokalna 
społeczność jest nieoceniona, nie mogłem prosić o lepszą atmosferę i kibiców. Teraz przeszedł czas na 
zawody. Wszystkim zawodnikom życzę dobrych przejazdów i wszystkiego co najlepsze, a kibiców zapraszam 
do oglądania najlepszej imprezy wakebordowej”.  
„Wpadajcie na Stawiki, przygotowaliśmy dla Was strefę kibica- plaża miejska, stanowisko z fizjoterapeutami 
dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych- plażą Wake Zone Stawiki. Kibicować możecie również 
na plaży ośrodka oraz w strefie gastronomii. Jeśli z jakich powodów nie możecie nas odwiedzić, zapraszamy 
na nasz fanpage, gdzie możecie śledzić transmisję na żywo.”- zaprasza prezes ośrodka Bartosz Pieczonka.  
Przygotowała- Barbara Pieczonka  
Zdjęcia- Tomasz Maciejewski  
Video- FlyStream Tomasz Jaromin 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


