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SportSport

Julia Michalska nie dała szans
rywalkom, a zawodnicy z
czwórki podwójnej szykują
szczyt na mistrzostwa świata.
Czy opinie kibiców pokrywają
się z komentarzami trenerów?

Aleksander Wojciechow-
ski, trener reprezentacji: – Cie-
szy to, że młodzież zaczyna wy-
grywać ze starymi, a smuci to,
że starzy przegrywają z mło-

dymi. A na poważnie: myślę, że
starsi zawodnicy nie traktują
tych regat bardzo prestiżowo,
lecz jako kolejny sprawdzian
tego, co się robi. Jednak podkre-
ślam, oni nie muszą mieć formy
na teraz, lecz na mistrzostwa
świata.

O dwójce podwójnej mówi:
– Obecnie wychodzi skład po-
znańsko-toruński Michał Sło-

ma i Wiktor Chabel. Ale to nie
jest jeszcze ostatnie słowo.
Forma teraz może się nie po-
krywać z formą za miesiąc. De-
bel będzie jeszcze sprawdzany
ostatecznie na regatach w Es-
sen, a na pierwszy Puchar
Świata pojedzie już właściwy
skład.

Przemysław Abrahamczyk,
trener reprezentacji kobiet,

wagi lekkiej: – Te regaty wyło-
niły czwórkę, która dalej będzie
prowadzona w szkoleniu cen-
tralnym – Ilona Mokronowska
i Weronika Deresz oraz Ag-
nieszka Renc-Żebrowska i
Magda Kemnitz. Te dwie
dwójki pojadą do Baylones,
na pierwszy Puchar Świata.
Tam będziemy mieli obraz, jak
to wygląda na tle czołówki

światowej. Myślę, że w Pozna-
niu dwójka Ilona z Weroniką
nie pokazały swoich pełnych
możliwości. Sądzę, że to jakiś
przejściowy kryzys i szybko
minie. Na mistrzostwa świata
w Poznaniu priorytetem jest
budowa dwójki podwójnej,
a także chcemy zbudować
czwórkę podwójną wagi lek-
kiej. TL

To tylko mała przymiarka

Wiktor Chabel (w białej koszulce) może mieć powody do zadowolenia. Dzięki dobrym wynikom, jest coraz bliżej startu w MŚ w Poznaniu

SMS uczy jak wygrywać

Podczas rozgrywanych w
zeszły weekend Regat Central-
nych, młodzi zawodnicy po-
znańskich szkół średnich
osiągnęli jeden z najlepszych
wyników w ostatnich latach.
Stawką regat była kwalifikacja
do reprezentacji Polski junio-
rów. Aż 12 zawodników z Po-
znania dostało powołania
na najbliższe regaty międzyna-
rodowe, z tego siedmiu to ucz-
niowie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.

Juniorzy (roczniki 91-92) w
najbliższy weekend (9-10 maja)
będą rywalizować w Mona-
chium z rówieśnikami z całego
świata. Trenerzy Błażej Kamola
i Maciej Hoffman, przyznają, że
będzie to pierwszy poważny
sprawdzian kadry juniorskiej.

Z dobrej strony w Poznaniu
pokazały się Marta Maciejew-
ska i Paulina Biszof, które wy-
grały w konkurencji dwójki bez
sternika juniorek. Konrad
Wojewodzic i Sebastian Kacz-

marek zajęli drugie miejsce
w męskiej odmianie tej konku-
rencji. Obie osady popłyną
w takim samym składzie w Mo-
nachium. Kolejną poznanianką
w kadrze Polski jest Ariana Bor-
kowska(Tryton Poznań), która
popłynie w czwórce podwój-
nej. W tej konkurencji, ale ju-
niorów, popłyną Adam Marzec
(Posnania RBW) oraz Konrad
Raczyński (KW04). Trenerzy
kadrowi zdecydowali się
na wystawienie dwóch czwó-
rek podwójnych i ciekawe kt0
z nich znajdzie się w kadrze
na dłużej.

Adam Łączka i Wikor Szy-
mański (obaj Posnania RBW),
którzy w Poznaniu finiszowali
na trzecim miejscu, popłyną
w Monachium w czwórce bez
sternika. O pechu może mówić
Maciej Kobiliński, który zano-
tował bardzo dobry występ
na regatach długodystanso-
wych (czwarte miejsce w mło-
dzieżówce). Niestety, rozcho-
rował się. W kategorii juniorów
młodszych, którzy również

walczyli o udział w międzyna-
rodowych regatach nadziei
olimpijskich, bardzo dobrze
zaprezentowała się Monika
Szurlej. Wygrała wyścig jedy-
nek juniorek i tym samym do-
stała się do reprezentacji Pol-
ski. Duże brawa należą się
dwójce uczniów SMS i zawod-
ników Posnanii RBW. Mateusz
Strzelczyk i Tomasz Rachwał
wygrali zdecydowanie dwójkę
podwójną oraz zajęli dwie
pierwsze pozycje w jedynkach
juniorów. Po tak dobrym wy-
stępie w kraju, sprawdzą swoją
formę w starciu z kolegami
z Europy.

– Na dobry start w Poznaniu
wpłynęło w dużej mierze dobre
przygotowanie wytrzymałoś-
ciowe, jak i mentalne wśród za-
wodników. Nikt nie miał na so-
bie presji, by wygrać za wszelką
cenę. Myślę, że to było kluczem
do sukcesu. Liczymy na dobry
start w Monachium – podsu-
mował minione regaty jeden
z trenerów SMS, Maciej
Hoffmann.

Wiosenna wizyta nad brze-
giem najpiękniejszego toru re-
gatowego, czyli Jeziora
Maltańskego od kilku tygodni
może być połączona z ucztą
handlową. Galeria Malta
otworzyła tysiące metrów kwa-
dratowych świątyni Merku-
rego dla wszystkich spragnio-
nych wyprzedaży, przecen,
i promocji. Ale nie tylko. Du-
chowym przeżyciem staje się
zapewne obserwacja startu
Toru Regatowego Malta. Po raz
kolejny okazuje się, jesteśmy
pod tym względem niepowta-
rzalnie wyjątkowi. Tym razem
nie tylko „know how”, ale rów-
nież „do it”. Toru regatowego
z takimi możliwościami nie ma
nawet w Pekinie!

Spoglądając zza wielkich ta-
fli okien na połyskującą toń
Malty warto zadać sobie filozo-
ficzne pytanie: „łódka to czy
kajak?”. Cytując klasyka „…robi
to wielką różnicę”. Można zer-
knąć na elewację galerii. Może
to pozwoli nam łatwiej rozróż-
nić te dwa diametralnie inne
sposoby przemieszczania się

po wodzie. Na elewacji m.in.
wśród zebry, tancerki i snow-
boardzisty możemy dostrzec
kanadyjkarza i kajakarzy. Po-
głębiając dalej naszą wiedzę
wyjaśniam, że nie są to wiośla-
rze. Chociaż przyznać trzeba,
że wiosła mają. Jednak do przy-
jęcia miana wioślarzy ich to nie
upoważnia. Wioślarz to piękny
mężczyzna, pociągająca ko-
bieta, którzy w niezwykle dy-
styngowany z jednej strony
i skuteczny z drugiej sposób
przemieszczają się po lazuro-
wej ( trochę wiosennej prze-
sady nie zaszkodzi) toni Jeziora
Maltańskiego. Czynią to
od dawna z uwzględnieniem
treści hasła „know-how”.

Płyną tyłem do przodu, ale
za to jak pięknie! Ich biodra
przesuwają się rytmicznie,
jakby wbrew zasadom fizyki.
To są wioślarze, podmioty
westchnień, no zagalopowa-
łem się. To wszystko ta wio-
senna aura, nagie ramiona, ro-
wery, rolki, no i wioślarze, pa-
miętajcie oni „know how”,
nawet tyłem do przodu! KT

Tyłem do przodu
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Okiemarbitra
W jednym z biegów Grzegorz
Otocki,walczącyowejściedofi-
nału, na ostatnich 100 metrach
uderzył w bojkę, pływającą
naśrodku toru, wwyniku której
straciłpozycjędającąawans.Boi
niepowinnobyćnaśrodkutoru.
Zawodnik podniósł rękę name-
cie i złożył prostest, który nie
został jednak uwzględniony.

– Protest złożony na wodzie,
za linią mety, poprzez podnie-
sienie ręki, powinien być po-
party pismem, dostarczonym
dosędziów najdalej pół godziny
po zajściu. Tylko wtedy zbierze
się komisja, by rozpatrzyć sytu-
ację – wyjaśnia sędzia Mirosław
Kozak. TL

TomaszLaskowski

Jak oceniają pierwszy test przed mistrzostwami świata trenerzy reprezentacji


