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NatorzeregatowymMaltawPo-
znaniu,odwielulatrozgrywane
są największe imprezy wioślar-
skiekrajoweimiędzynarodowe.
W stolicy Wielkopolski najlepsi
wkrajuinaświeciewioślarzeto-
czą sportową rywalizację w od-
powiednich warunkach – mają
do swojej dyspozycji świetną
bazę.Apodwzględemorganiza-
cyjnym i technicznym, Jezioro
Maltańskie jest przygotowane
do organizacji regat na świato-
wym poziomie.

–W2004rokurozpoczęliśmy
działania, mające na celu stwo-
rzenieodpowiedniejinfrastruk-
tury przy organizacji regat.
W Poznaniu stworzyliśmy no-
woczesnysystempomiaruczasu
oraz inne systemy zarządzania
nie tylko wynikami, ale też in-
nymi, niezbędnymi wartoś-
ciami, potrzebnymi do odpo-
wiedniegoprzeprowadzeniare-
gat. Staramy się iść z duchem
czasuiregularniemodyfikujemy
i unowocześniamy nasze sy-
stemy. Naprawdę w niczym nie
ustępujemy regułom ustano-
wionymprzezMiędzynarodową
Federację Wioślarską (FISA) –
mówiAleksanderDaniel,prezes
Wielkopolskiego Związku To-
warzystwWioślarskich,ajedno-
cześnie szef Fundacji „Wielko-
polskie Wioślarstwo”, która jest
właścicielem całego systemu
organizacyjno-pomiarowego.

Podczas wszystkich zawo-
dów, jakie odbywają się
naMalcie,organizatorzykorzy-
stają z tzw. fotofiniszu (jeden
z lepszych modeli amerykań-
skiej firmy LYNX). Wszystkie
wyniki, jakie są generowane,
z wyjątkiem międzyczasów, są
wynikami z fotofiniszu.
Przywspółpracyznajnowocześ-
niejszym oprogramowaniem,
system na Malcie jest wręcz
wzorowy. Trzeba dodać, że
sprzęt z Poznania jest wykorzy-
stywanypodczaswszystkichkil-
kunastu, corocznych wioślar-
skich imprez organizowanych
wKruszwicy,Kaliszu,Warszawie
i Bydgoszczy.

– Od 2010 roku korzystamy

z nowego oprogramowania
doobsługiregat.Toprogramna-
pisany specjalnie dla Fundacji
„Wielkopolskie Wioślarstwo”.
Całysystemzgłoszeńdowszyst-
kichrodzajówregatwioślarskich
w naszym kraju mamy zsyn-
chronizowany z naszym serwe-
rem. Przed poszczególnymi re-
gatami, za pomocą oprogramo-
wania, rozlosowujemy
zawodników zgodnie z przepi-
sami FISA i krajowymi. Nasz sy-
stem obsługuje dziesięć rodza-
jów progresji, czyli sposobu,
w jaki zawodnicy przechodzą
do następnych etapów regat.
Progresjeprowadzonesąwedług
miejsc, czasów i w sposób mie-
szany.Oprogramowaniejestdo-
stosowywanecorokudowyma-
gań trenerów poszczególnych
kadr–mówiBartłomiejPrzybyl-
ski, zarządzający regatami
pod względem technicznym
(czylitzw.data-processin-giem).

–Wartododać,żepodczasza-
wodów naMalcie oraz w Krusz-
wicy, korzystamy z urządzeń
startowych gospodarzy obiek-
tówionewspółpracująznaszym
sprzętem. Na Malcie specjalnie
dotegozostałystworzoneurzą-
dzenia, tzw. skrzynki elektro-
niczne. Podczas samych regat
korzystamy z laptopów,
a przy pomiarze czasu pracuje
odczterechdopięciuosób.Nasz
sprzęt pracuje również podczas
wszystkich zawodów na ergo-
metrzewioślarskim,którychnie
brakuje zimą oraz przy okazji
imprezrekreacyjnych,gdziepro-
mujemy naszą dyscyplinę – do-
daje Bartłomiej Przybylski. Bar-
dzo ważne też, że cały system
może współpracować ze sprzę-
temwideo,projektorami,umoż-
liwiającymiprezentacjęnaekra-
nie.Wszystkiewynikiregatmoż-
naznaleźćnastronieinterneto-
wejwww.wioslarstwo.poznan.pl

Obecnie uruchamiany jest
nowysystemzarządzanialicen-
cjami wszystkich polskich za-
wodników,któryrównieżbędzie
zsynchronizowany z poszcze-
gólnymiprogramamidoobsługi
regat.Towszystkomazazadanie
usprawnienie organizacji pracy
przy sportowej rywalizacji.

JacekPałuba

Najwyższy
poziom

Czas na wodę!
a Kwiecień to miesiąc,
kiedy wioślarze wreszcie
mogą rozpocząć sportową
rywalizację na wodzie.
16 kwietnia w Warszawie
odbędą się centralne regaty
długodystansowe, a na
przełomie kwietnia i maja
w Bydgoszczy – centralne
regaty otwarcia sezonu. Dla
sympatyków tej pięknej
dyscypliny, dla przypomnie-
nia grafiki, w jakich konku-
rencjach toczy się rywaliza-
cja. Może znajdą się kolejni
kandydaci, którzy zechcą
uprawiać wioślarstwo?

Fotofinisz i inne systemy


