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Sport

Repesaż jak
magiczne zaklęcie
Eliminacje, repesaże, półfinały,
finały A, B, C... No właśnie, re-
pesaże. To dla wielu z nas brzmi
jak magiczne zaklęcie, a w cale
nie jest takie skomplikowane.
Repesaże to nic innego jak do-
datkowa szansa awansu. Jak
oglądać regaty? Podstawowa
sprawa: jeśli chcemy być dobrze
zorientowani, najlepiej mieć
szczegółowy program dnia, je-
śli go nie mamy, trzeba uważnie
słuchać spikera i obserwować
tablicę wyników.

Kto używa wioseł
krótszych,a kto
dłuższych?
Skiff, repesaż,
falstart,restart...
– to wcale nie
jest takie trudne

Rozpoczynamy od elimina-
cji. W każdej konkurencji (np.
jedynek kobiet, czwórki po-
dwójnej kobiet, ósemek męż-
czyzn...) rozgrywanych jest
kilka wyścigów eliminacyjnych,
w każdym startuje sześć łódek.
Walka toczy się o awans do pół-
finału. Ale ten awans uzyskuje
tylko najlepsza osada w każdym
eliminacyjnym wyścigu. Pozo-
stali trafiają właśnie do repe-

saży, które dają dodatkową
szansę na awans do półfinału.
Tak więc do półfinału trafiają
zwycięzcy poszczególnych
wyścigów eliminacyjnych, po-
zostali o ten awans muszą wal-
czyć w dodatkowych wyści-
gach, właśnie w repesażach.
Z repesażu awansują do
półfinałów zazwyczaj 2-3
osady, a reszta trafia do finałów
C, D, E. Co to znaczy? O tym
później.

W konkurencjach, w których
startuje mniej osad (zazwyczaj
dotyczy to konkurencji wieloo-
sobowych, czyli czwórek i óse-
mek) droga bywa skrócona. Bo-
wiem zwycięstwo w elimina-
cjach daje bezpośredni awans

do finału, a pozostali ścigają się
o to w repesażach. Niejako po-
minięta zostaje faza półfina-
łowa.

Przez półfinał do finału
Od półfinałów regaty są już zu-
pełnie przejrzyste. W każdej
konkurencji odbywają się dwa
wyścigi. Osady z miejsc
od pierwszego do trzeciego tra-
fiają do finału A, od czwartego
do szóstego – do finału B. Właś-
nie – finał A, B, bywa, że i C, i D,
a nawet E. Znowu komplikacje?
Nie, to proste.

W finale A w każdej konku-
rencji ściga się sześć najlep-
szych osad regat, walcząc o me-
dale. Uczestnicy finału B wal-

czą o miejsca od 7. do 12.
w generalnej klasyfikacji, w fi-
nale C o pozycje od 16. do 18.,
w finale D o lokaty od 19. do 24.
i ewentualnie w finale E o miej-
sca od 25.

Ile wyścigów przejedzie
w mistrzostwach każda osada?
Minimalnie dwa (najlepsi po-
jadą w eliminacjach i finale A,
ale dotyczy to tylko najmniej
licznie obsadzonych konku-
rencji), a maksymalnie cztery
(eliminacje, repesaże, półfinał
i finał A lub B). Jako że każdy
wyścig w wioślarstwie klasycz-
nym rozgrywany jest na dy-
stansie 2000 m, zawodnicy
przepłyną od 4 do 8 tysięcy
wyścigowych metrów.

Pojedyńczo i podwójnie
Skiff,dwójkapodwójna,dwójka
pojedyncza,długiewiosła,krót-
kie wiosła – czy to kolejne wio-
ślarskie zaklęcia? Ależ to też ła-
twe. Skiff określa osadę, w któ-
rej płynie jeden zawodnik lub
zawodniczka. Czyli skiff zwany
jest też inaczej jedynką. Dwójka
podwójna – płynący w takiej
osadzie dwaj zawodnicy trzy-
mają wkażdej ręce jedno wiosło
(po obu stronach burty łódki).
Czyli każdy ma dwa wiosła. Ale
są też osady, w których każdy
z zawodników obsługuje tylko
jedno wiosło (ustawione z pra-
wejlublewejstronyburty),trzy-
mając je oburącz. To jest dwójka
pojedyncza lub po prostu –

dwójka. Ta sama zasada obo-
wiązujewprzypadkuczwórek–
jest czwórka podwójna
i czwórka pojedyncza (ta druga
to po prostu czwórka).
W ósemce pływa się tylko z po-
jedynczymi wiosłami, a w je-
dynce – oczywiście z podwój-
nymi.Pozatymkażdawielooso-
bowa osada, może mieć
sternika, a ósemka ma go zaw-
sze.Wiosłaużywanewosadach,
w których każdy obsługuje dwa
wiosła, są krótsze odtych, które
zawodnicy obsługują oburącz.

Falstart (czyli przedwczesny
start) oraz restart (czyli po-
nowny start) – te określenia też
warto zapamiętać. A kto to jest
szlakowy? To ten zawodnik,
który siedzi najbliżej rufy
(końca) łódki. On nadaje pozo-
stałym partnerom rytm wiosło-
wania.
Kalendarz Poznań 2010
1-2.05WiosenneKwalifikacyjne
Regaty Otwarcia Sezonu
Seniorów
15.05 mistrzostwa wojewódz-
twa wielkopolskiego (regaty
kontrolne do kadry wojewódz-
kiej młodzików)
5-6.06 mistrzostwa Polski se-
niorów, mistrzostwa masters
22-25.07 Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży, mistrzostwa
Polski juniorów młodszych
24.09poznańskiwyścigósemek
25-26.09 makroregionalne mi-
strzostwa młodzików, mistrzo-
stwa Poznania
23-24.10 jesienne regaty kwali-
fikacyjne juniorów i seniorów.

Wioślarskielementarzregatowy

Całeżyciezwiosłami
Kilkanaście dni temu podczas
ogólnopolskiej narady sędziów
wioślarskich w Pogorzelicy, od-
było się pożegnanie jednego
z najbardziej zasłużonych sę-
dziów tej dyscypliny Zenona
Fietza.Przygodazwioślarstwem
poznańskiego sędziego trwała
gruboponadpółwieku.

–Zwioślarstwembyłemzwią-
zany przez praktycznie całe ży-
cie. Jako zawodnik trafiłem
dopoznańskiegoTrytonaw1947
roku. Wtedy pływaliśmy w łód-
kachklepkowych.Warunkibyły
bardzo trudne, ale zapału
dopracynamniebrakowało.Ry-
walizowaliśmy przede wszyst-
kim w jedynkach i dwójkach.
Kiedy rozpocząłem studia, było

już zdecydowanie mniej czasu
na uprawianie wioślarstwa, dla-
tego poświęciłem się sędziowa-
niu.W1958rokuzostałemsędzią
klasy państwowej i przez na-
stępnekilkadziesiątlatuczestni-
czyłem we wszystkich najważ-
niejszych imprezach wioślar-
skich w naszym kraju –
wspominadzisiajznostalgią,bli-
sko81-letniZenonFietz.

PanZenonjużw1958rokubył
wgronieorganizatorówwioślar-
skich mistrzostw Europy, które
odbywałysięnaJeziorzeMaltań-
skim.Podczastejimprezybyłspi-
kerem.Wkolejnychlatachbyłsę-
dzią podczas wszystkich zawo-
dówwioślarskich,rozgrywanych
wnaszymkraju.Wostatnichcza-

sie pracował m.in. podczas mi-
strzostwświatajunioróww1995
roku w Poznaniu oraz podczas
zawodówPucharuŚwiata.Byłteż
wieloletnimdziałaczemWielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich oraz kolegium sę-
dziówPolskiegoZwiązkuTowa-
rzystw Wioślarskich. Czas
nawioślarstwoznajdowałpracu-
jąc zawodowo jako nauczyciel
technikumbudowlanego.Zenon
Fietzjesthonorowymczłonkiem
Poznańskiego Towarzystwa
Wioślarzy Tryton. Panu Zeno-
nowiżyczymyjeszczewielezdro-
wia,bozapewneprzynajbliższej
okazjipojawisięnawioślarskich
zawodach na jeziorze Maltań-
skim. JAC

Łódki, wiosła, konkurencje...

Ostatniapróbaprzedsezonem
Areną zmagań mistrzostw Po-
znania na ergometrze wioślar-
skim była mieszcząca się
przy ul. Leśnej hala w Czerwo-
naku.Zawodymiały zweryfiko-
wać, czy zawodnicy solidnie
przepracowali okres przygoto-
wawczy, a zarazem była to
próba generalna przed rozpo-
czynającym się sezonem let-

nim. W zawodach rywalizowali
reprezentanci wszystkich po-
znańskich klubów oraz zawod-
nicy m.in. z Grudziądza, Kali-
sza, Krakowa czy Wrocławia.
Ścigano się w różnych katego-
riach wiekowych i wagowych.

W kategorii młodzik ten
trudny egzamin na piątkę zdali
Anna Majek i Damian Rewers,

oboje z KW04 Poznań, w junio-
rach młodszych Karolina Za-
wada (Posnania RBW) i Damian
Obrocki (Polonia Poznań), wju-
niorach Monika Szurlej i Patryk
Samelak (oboje SMS Poznań),
a w seniorach Katarzyna Sam-
mler (Posnania RBW) i Wiktor
Chabel (AZS AWF Kraków).
W oldbojach triumfował Stani-
sławSuwiczak(PosnaniaRBW).
Najwyższe laury w wadze lek-
kiej wśród juniorów zdobyli Ka-
rolinaBrandyk(TrytonPoznań)
i Kamil Knorst (SMS Poznań),
a wśród młodzieżowców bez-
konkurencyjny okazał się Mar-
cin Jędrzejczak zPoznanii RBW.
Dla najlepszych oprócz medali
były także nagrody rzeczowe.
BKPodczas mistrzostw Poznania na ergometrach
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