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KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AAZZSS  AAWWFF  PPoozznnaańń,, tel. 87-71-

557, tel./fax 87-71-390, przystań
– Jezioro Maltańskie, hangar 8.

PPoossnnaanniiaa  PPoozznnaańń,, tel. 82-78-
000, tel./fax 0-61-82-06-101, przy-
stań – ul. Wioślarska 72, tel. 87-70-
585. 

KKlluubb  WWiioośśllaarrsskkii  11990044  PPoozznnaańń,,  
tel./fax 83-30-293 www.kw04.com

PPoozznnaańńsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrzzyy  TTrryyttoonn,, tel. 83-33-665, fax
83-34-287, www.tryton.najlepsi.net

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarrzzyy  PPoolloo--
nniiaa  PPoozznnaańń,, tel./fax 87-73-630

KKaalliisskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrsskkiiee,,  tel./fax 75-74-669, przy-
stań – ul. Wał Piastowski 1, tel. 75-
73-379 www.ktw.101.pl lleegg

Bywa, że wioślarze zamiast chwy-
tać za wiosła przypinają narty.
Najczęściej biegowe. Tak było
między innymi na zgrupowaniu
kadry wielkopolskiej kadry junio-
rów, które odbyło się podczas fe-
rii w Witowie, nieopodal Zakopa-
nego.

Przez dziewięć dni na zgrupo-
waniu zimowym w Witowie po-
między Doliną Kościeliską, a Do-
liną Chochołowską przebywali
zawodnicy kadry wojewódzkiej
juniorów z wszystkich klubów po-
znańskich i KTW Kalisz oraz ze
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Zajęcia głównie odbywały się
w terenie. Młodzież biegała
na nartach po górskich szlakach
turystycznych, a po południu tre-
nowała na ergometrach wioślar-
skich i w siłowni. Na pewno pra-
ca wykonana podczas tego zgru-
powania daje podstawę
pod przyszłe sukcesy odnoszone
w sezonie startowym już na wo-
dzie.

Zgrupowania odbywają się
w dwóch terminach. Na pierwszy
obóz jadą zawodnicy kadry okrę-
gu oraz uczniowie świeżo utwo-
rzonej klasy sportowej o profilu
wioślarskim w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Poznaniu.
Druga tura to czas na treningi

pozostałych zawodników, którzy
szansę dostania się do kadry ma-
ją jeszcze przed sobą.

Przez czas trwania obozu po-
goda młodzieży sprzyjała. Mnó-
stwo było śniegu, który sypał nie-
mal bez ustanku, a delikatny
mrozik pozwalał na utrzymanie
białego puchu w dobrym stanie.

Można więc było bez problemów
zrealizować wszystkie założenia
treningowe, wykorzystać uroki
nart biegowych. Nie zabrakło
marszobiegów na szlakach gór-
skich. Jedną z cięższych, ale cie-
kawych wypraw w góry była tra-
sa zaczynająca się Pod Reglami
skąd cała grupa weszła do Doli-

ny Strążyskiej i potem przez Do-
linę Małej Łąki oraz Dolinę Ko-
ścieliską do Doliny Lejowej, by
stamtąd wrócić do Witowa na go-
rący obiad. A gospodarze domu
zawsze starają się, aby młodym
zawodnikom z Wielkopolski
wszystko u nich smakowało.

AAnnnnaa ŁŁbbiikk

ZGRUPOWANIE / Wojewódzka kadra juniorów była w górach

Wioślarze na nartach

Praktycznie tylko raz w roku wioślarze zamieniają wiosła na narty biegowe. Właśnie podczas zimowych zgrupowań w
górach. 
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Z wykle zawody na ergome-
trach odbywają się w salach

treningowych lub nieco więk-
szych salach wielofunkcyjnych.
Jednak dzisiejszy finał mi-
strzostw Poznania odbędzie się
w zupełnie innej scenerii. Roze-
grany zostanie w eleganckich
salach Hotelu Park nad Jezio-
rem Maltańskim. To w Pozna-
niu absolutnie nowość i jestem
przekonany, że taka swoista no-
bilitacja na pewno przyda bla-
sku tej imprezie.

Mistrzostwa na ergometrach
rozpoczynają się dzisiaj o go-
dzinie 18. Przy okazji zaplano-
wano również rywalizację VIP-
-ów oraz dziennikarzy. lleegg

HOTEL PARK / Finał mistrzostw Poznania

Elegancja ergometrów

Ergometr to dzisiaj dla wioślarzy podstawa skutecznego treningu, a i zawody na
tym urządzeniu stają się coraz bardziej popularne.
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Tomasz Wiktor
dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski finansuje sport w Wielkopolsce w kilku wymia-
rach, ale przede wszystkim w kategorii dzieci i młodzieży. Wioślar-
stwo jest czwartą dyscypliną w naszym województwie więc może za-
wsze liczyć na nasze wsparcie, które ukierunkowane jest na poszcze-
gólne kluby otrzymujące od nas konkretnie ustalone kwoty właśnie
za wyniki w sporcie najmłodszych. Wśród wioślarzy mamy naszych
dwanaścioro stypendystów, którzy dostają od nas co miesiąc po 300
złotych, co dla młodego człowieka jest na pewno znaczącą pomocą.
Dofinansowujemy imprezy sportowe, te największe zazwyczaj wspól-
nie z Urzędem Miasta Poznania i na pewno może liczyć na naszą po-
moc finansową tegoroczny Puchar Świata. Jednak nie ograniczamy
się tylko do Poznania, bo przecież mamy jeszcze jeden tor wioślarski
w naszym regionie – na Szałe, który również korzysta z naszych dota-
cji. Próbujemy także pomagać klubom w remontach ich bazy klubo-
wej, niekiedy wspieramy kluby przy zakupach sprzętu sportowego,
a konkretnie łodzi. Oczywiście wszystko na miarę naszych możliwości
budżetowych. lleegg  

Ewa Bąk
dyrektor Wydziału
Kultury Fizycznej
i Sportu
Urzędu Miasta
Poznania

Tego roku, zresztą tak jak to
bywało i poprzednio,
wioślarstwo jest w naszym
przeświadczeniu dobrze
dofinansowane ze środków
Urzędu Miasta. Na tegoroczny
Puchar Świata przeznaczyliśmy
50.000 złotych i zobowiązaliśmy
się przygotować tor pod kątem
potrzeb tych wielkich regat. Już
kolejny rok wspieramy
młodzieżowe centra sportu.
Wszystkie poznańskie kluby
zrzeszone w WZTW są w jakiś
sposób przez nas
dofinansowane, lleegg


