
Głos Wielkopolski, wtorek 6 lutego 2007

37Wielkopolskie wioślarstwo

www.wioslarstwo.poznan.pl, biurowztw@wioslarstwo,poznan.pl, tel.061-865-4351

P R O M O C J A

Powołano kadry regionu
młodzików i juniorów
69 OSÓB > W styczniu po-
wołana została nowa kadra
wojewódzka juniorów i mło-
dzików na rok 2007. W skład
obu grup weszli najlepsi za-
wodnicy z wszystkich klu-
bów poznańskich i KTW Ka-
lisz. 

Podstawowym celem sta-
wianym członkom kadry wo-
jewódzkiej juniorów i młodzi-
ków jest jak najlepsze przygo-
towanie do dalszego szkolenia
w swojej i następnie wyższej
kategorii wiekowej. Dodatko-
we środki finansowe pozwala-
ją na przeprowadzenie dla
najlepszych zawodników i
zawodniczek 48 dni w roku
szkolenia ponadklubowego,
co umożliwia lepsze przygoto-
wanie się do głównych imprez
sezonu startowego. A ten zapo-
wiada się niezwykle atrakcyj-
nie.  Już na początku maja czo-

łówkę zawodników czeka bar-
dzo trudny (ale przy tym
prestiżowy) start w reprezen-
tacji Polski na międzynarodo-
wych regatach juniorów
w Monachium, od wyników
których zależeć będzie skład
późniejszej reprezentacji kra-
ju na mistrzostwa świata Ju-
niorów, które odbędą się
w sierpniu w Pekinie jako test
przyszłego toru olimpijskiego.

Aktualnie wielkopolska ka-
dra juniorów liczy 39 zawod-
ników: 18 z Posnanii/RBW, 10
z KTW Kalisz, 5 z KW-04 Po-
znań i po 2 z AZS AWF, Tryto-
na i Polonii.

Kadra wojewódzka mło-
dzików obejmować będzie
szkoleniem zawodników rocz-
nika 1993-1994 i liczy 30
osób: 15 z Posnanii/RBW, 10
z KTW Kalisz, po 2 z Tryto-
na i UKS-Dwójka Kórnik i 1
z AZS AWF. AŁ

Dwie grupy juniorów
przebywały na obozie
WITÓW > W dniach od 11
do 19 stycznia oraz od 21
do 29 stycznia na zgrupowa-
niach zimowych w Witowie
nieopodal stolicy polskiego
narciarstwa – Zakopanego
w dwóch grupach rozpoczę-
ła przygotowania do sezonu
nowa kadra wojewódzka ju-
niorów. 

Głównym celem zgrupo-
wa-nia w Witkowie było pod-
niesienie na wyższy poziom
wytrzymałości ogólnej uczes-
tników poprzez treningi dłu-
godystansowe w terenie
– marszobiegi, wycieczki szla-
kami turystycznymi (ale
w tempie wcale nie turystycz-

nym) oraz wyprawy na nar-
tach biegowych. To ostatnie
udało się zrealizować tylko
drugiej grupie, która doczeka-
ła się opadów śniegu. 

Wiele godzin spędzonych
rano w terenie wspartych do-
datkowo popołudniowymi
treningami w sali gimnastycz-
nej, siłowni i na ergometrze
stworzyło bazę do treningu
specjalistycznego na wodzie
przygotowującego już bezpo-
średnio do nadchodzącego se-
zonu startowego. 

Juniorzy i juniorki po
tygodniu wrócili do macie-
rzystych  klubów może nieco
zmęczeni, ale pełni werwy
do dalszej pracy. AŁ

Pod znakiem 
mistrzostw Europy
KALENDARZ | Na Puchar Świata poczekamy do przyszłego sezonu

Leszek Gracz

Tegoroczny sezon wioślarski
w Poznaniu zapowiada się
znów tak atrakcyjnie jak po-
przednie. Wprawdzie nie zo-
baczymy regat Pucharu
Świata, ale za to odbędą się
pierwsze po wielu, wielu la-
tach przerwy mistrzostwa
Europy.

Na trzy dni we wrześniu
przyjadą do Poznania najlepsi
zawodnicy i zawodniczki na-
szego kontynentu, bowiem
właśnie tutaj rozegrane zosta-
ną reaktywowane po wielu la-
tach przerwy mistrzostwa Eu-
ropy. Będą to niewątpliwie bar-

dzo atrakcyjne regaty, a przy-
znanie ich właśnie stolicy
Wielkopolski bez wątpienia
jest wyrazem uznania FISA dla
poznańskich organizatorów,
którzy z dobrej strony dali się
już poznać niejednokrotnie.

Poznań w 2007 roku będzie
często gościć wioślarzy na wie-
lu zawodach rangi nie tylko
krajowej, ale też międzynaro-
dowej. Sezon rozpocznie się
już 24 lutego mistrzostwami
Miasta Poznania na ergome-
trze wioślarskim w hali Posna-
nii przy ulicy Słowiańskiej. Re-
gaty rozgrywane są w dwóch
turach i na początku marca bę-
dzie można kibicować najlep-
szym Wielkopolanom w fina-
łach, których rozegranie zapla-

nowano w Hotelu Polonez. Ko-
lejne wyścigi otworzą z kolei
sezon startowy na wodzie. Bę-
dą to długodystansowe regaty
otwarcia sezonu na rzece War-
ta ustalone na 31 marca. 

Najważniejszymi regatami
– poza mistrzostwami Europy
– będą mistrzostwa Polski se-
niorów na przełomie czerwca
i lipca oraz sierpniowe młodzie-
żowe mistrzostwa kraju. •

Galeria wielkopolskich nadziei
MACIEJ SMACZYŃSKI >

W klubie wioślarskim Tryton
pod koniec 2005 roku zaczęło
trening czterech młodzików,
którzy pod czujnym okiem
trenera Piotra Wleklińskiego
zapoznają się ze sztuką wio-
słowania. Jeden z zawodni-
ków jest szczególnie pilnym
uczniem, robiąc bardzo szyb-
ko postępy. To Maciej Sma-
czyński.

Mimo niespełna 15 lat
na koncie ma już co najmniej je-
den znaczący sukces: piąte miej-
sce mistrzostw Polski młodzi-
ków w 2006 roku. Przed Macie-
jem jeszcze sporo pracy, żeby do-

równać starszym kolegom. Jed-
nak młody zapaleniec ma ambit-
ne plany i marzy mu się między-
narodowa kariera. Sezon zbliża
się dużymi krokami i już w tym
miesiącu będzie można kibico-
wać młodemu Smaczyńskiemu.
Wystartuje na dystansie 2000
metrów wmistrzostwach Miasta
Poznania naergometrze wioślar-
skim, które odbędą się w hali Po-
snanii przyulicy Słowiańskiej.

Jednak tak naprawdę Maciej
ergometr traktuje tylko jako
drogę do celu, ważny element
treningu, bo najważniejsze są
przecież starty nawodzie, atych
już młody zawodnik wręcz nie
może się doczekać. AŁ

14-letni Maciej Smaczyński dopiero dwa lata temu rozpoczął przygodę z wioślarstwem, lecz
marzy mu się międzynarodowa kariera
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W tym sezonie na Jeziorze Maltańskim nie będzie regat Pucharu Świata, ale za to rozegrane zostaną  mistrzostwa Europy

Wioślarski kalendarz na 2007 rok
> Centralne Regaty Otwarcia Sezonu 28-29 kwietnia / Malta
> Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego 

9-10 czerwca / Malta
> Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa PZTW Masters

30 czerwca-1 lipca / Malta
> Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 04-05 sierpnia / Malta
> Wyścig ósemek na Warcie 15 września / Warta
> Mistrzostwa Europy 20-23 września / Malta
> Makroregion i Mistrzostwa Miasta Poznania 

29 września / Malta
> Centralne Regaty Jesienne Zamknięcia Sezonu 

20-21 października / Malta

Zadzwoń,
przyjdź, potrenuj
> AZS AWF Poznań

tel. 061-877-1557
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000,
tel./fax 061-820-6101
www.posnania.pl

> Klub Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie 
Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665
061-833-4287 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

> WZTW tel. 061-865-4351


