
Sprawozdanie z wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Kirowie
W Kirowie na mistrzostwach świata byłam jedyną reprezentantką Polski. Po bardzo 

udanym starcie w zawodach Pucharu Świata miałam nadzieję na uzyskanie przez wysokiego 
miejsca w prowadzeniu na ostatniej i najważniejszej w sezonie imprezie. Biorąc pod uwagę 
jednak wysiłek wynikający ze startów w całym sezonie oraz poważną kontuzję barku, z którą 
borykałam się od połowy grudnia – na miejscu zapadła decyzja o niestartowaniu w 
konkurencji „na czas” i skupieniu się na głównej dyscyplinie – prowadzeniu.

W eliminacjach na starcie obu dróg popełniłam duże błędy. Mimo tego dobre 
występy w dalszej części dróg pozwoliły na awans do półfinału z 10. Miejsca. Półfinały odbyły
się w sobotę 09.03.19r. Wystartowałam bardzo dobrze, jednak zmęczenie sezonem i 
ewidentny spadek formy dały się we znaki. Nie udało się awansować do finałowej rundy, 
utrzymując jednak dobrą, 10. Pozycję. Jest to najlepszy rezultat polskiego zawodnika na 
imprezie rangi mistrzowskiej w indywidualnej konkurencji. 

Warto zwrócić uwagę, że już po sezonie wykonałam najważniejsze badania barku i 
jednoznacznie została zakwalifikowana do operacji tenodezy bicepsa prawej ręki (zmiana 
miejsca przyczepu). Kontuzja najprawdopodobniej wynikała z uderzenia barkiem o ścianę 
podczas lotu na drodze eliminacyjnej podczas mistrzostw świata w kombinacji w Moskwie w 
połowie grudnia.

Podsumowując ostatni, mistrzowski start – wykorzystałam w pełni daną mi szansę 
przygotowania się w Rosji na jesieni, poprawiłam znacząco wszystkie wyniki na imprezach 
międzynarodowych w obu konkurencjach, startowałam bardzo stabilnie i jeśli tylko operacja 
i rehabilitacja przebiegną pomyślnie to w przyszłym sezonie, na mistrzostwach Europy oraz 
na zawodach Pucharu Świata będę miała spokojnie szansę powalczyć o miejsca medalowe.

Wyniki Mistrzostw Świata w prowadzeniu, kobiety:

1. WoonSeon Shin (Korea płd)

2. Maria Tolokonina (Rosja)

3. Maryam Filipova (Rosja)

…

10. Olga Kosek (Polska)

Wyniki Mistrzostw Świata w czasówkach, kobiety:

1. Maria Tolokonina (Rosja)

2. Natalia Savitskaia (Rosja)

3. Valeria Bogdan (Rosja)



Wyniki Mistrzostw Świata w prowadzeniu, mężczyźni:

1. Nikolai Kuzovlev (Rosja)

2. Maxim Tomilov (Rosja)

3. Aleksei Marshalov (Rosja)

Wyniki Mistrzostw Świata w czasówkach, mężczyźni:

1. Vladislav Iurlov (Rosja)

2. Anton Sukharev (Rosja)

3. Anton Nemov (Rosja)

Team Ranking:

1. Rosja

2. Iran

3. Korea Płd

…

12. Polska

Składam serdeczne podziękowania dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego 
Związku Alpinizmu za dofinansowanie wyjazdu. Dziękuję także sponsorom sprzętowym: 
Kuźni Szpeju. 

Z taternickim pozdrowieniem,
Olga Kosek






