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Sport

Nie jest ich jeszcze wielu, ale są
zgrani, zdeterminowani i pełni
pasji.Oficjalnierozpoczęlidzia-
łalność w 2008 roku. Nabrali
tempa jesienią zeszłego roku.
Pierwsza w Wielkopolsce tury-
styczna sekcja wioślarska ma
bardzo ambitne plany.

Zimąsiłownia,ergometry,za-
jęciawsaligimnastycznej,biegi,
hartowanie się, (pół godziny
do 40 minut biegu). Cel to przy-
gotowanie fizyczne. Zawsze 3
treningi w tygodniu, minimum
1,5 godziny. Program obejmuje
też raz w tygodniu gry i zabawy
ruchowe, czysty, szkolny wf ...
sztorm, dwa ognie.

Latem oczywiście wychodzi
się na wodę. W tym roku będą
dwa spływy wioślarskie. Pierw-
szy, wspólny z kolegami z nie-
mieckiej sekcji wioślarskiej już
pojutrze trasą ze Śremu do Po-
znania – 48 km. Dla naszych
ochotników będzie to w dal-
szym ciągu nauka wiosłowania.
Niemcy popłyną do Gorzowa
Wielkopolskiego. Dla nich
spływ będzie trwał pięć dni, dla
naszych – jeden.

– Będzie to bardziej spraw-
dzian organizacyjny dla naszej
młodej drużyny – tłumaczy tre-
ner Łukasz Kaczmarek. –
A od Niemców mamy się czego
uczyć. W Berlinie powstały od-
dzielne kluby, aby organizować
turystykę wioślarską, w Polsce
mamy tylko kluby wyczynowe.
Tam jeden klub ma około 50
członków, naszych pionierów
jest teraz 15.

Drugi spływ organizują
w lipcu. To będzie typowa im-
preza rekreacyjna, zakończona
wspólnym grillowaniem dla
członków sekcji i ich rodzin.

Najstarszy z członków sekcji
turystycznej ma 42 lata, naj-
młodszy22.Pomimotychróżnic
świetnie się dogadują. Łączy ich
przecież wspólny cel.

– Chodzioto,żebysięruszać,
ajalubięwodę– twierdziMaciej
(od roku w sekcji). – Dla mnie
wioślarstwo jest najlepszym
sportem, pracują tu wszystkie
mięśnie,stawyniesąobciążone,
to bardzo zdrowy sport.

Dla Adama, jednego z naj-
młodszych członków sekcji, to
drugie podejście do wioseł.
– Za pierwszym razem coś nie
chwyciło, teraz jest zdecydowa-
nie lepiej. Tutaj charakter się
człowiekowiwyrabia–mówiza-
dowolony.Wszyscyzgadzająsię
ztym,żetosportwymagającyin-
teligencji, zdrowego rozsądku
i opanowania.

Obecnie sekcja dysponuje
łódkamitypuC.Toszeroka,nie-
mal rodzinna wersja znanych
nam z zawodów łódek wioślar-
skich.Wszyscyczłonkowiesek-
cjiprzekonują,żejestbardzosta-
bilna i zdecydowanie bardziej
bezpieczna. Jak się potem oka-
zujewsiąśćdoniejtoteż sprawa
niełatwa. Nowych łódek spo-
dziewająsięwkrótce.Będzieich
siedem – dwójki i czwórki. Tre-
nerowi Kaczmarkowi marzą się
jeszcze „trójki”. Wersja dla ro-
dzin z jednym dzieckiem.

– Na świecie a szczególnie
wkrajachanglosaskichwioślar-
stwotonarodowadyscyplinadla
rodzin, turystów i wyczynow-
cówpozwalającaindywidualnie,
ale także w zespole, zapomnieć
ocodzienności oraz czerpać ra-
dość z ruchu. U nas dopiero się

rozwija–mówiMarcinWitkow-
ski, trener zawodniczek kadry
narodowej.

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem to trener Łukasz
Kaczmarek chce wystawić za-
łogę sekcji w zawodach
masters. Mistrzostwa świata

masters odbędą się w Poznaniu
w przyszłym roku, jest więc
czas na przygotowanie się
do tych nietypowych zawodów.
Uczestnikiem może być każdy
kto nie jest aktywnym zawod-
nikiem wyczynowym. Nie
trzeba też posiadać własnej

łódki, którą można będzie wy-
pożyczyć. Trzeba umieć i chcieć
wiosłować.
Każdy kto chciałby spróbować
swoich sił w wioślarstwie
może zgłosić się do trenera
Łukasza Kaczmarka, tel. 608
571 587. IG

Odturystykiażdomistrzostw

KW04czekanamłodychichętnych
Od jesieni 2008 roku w Klubie
Wioślarskim z roku 1904 w Po-
znaniu trwa systematyczny na-
bór młodzieży w kategorii mło-
dzika. Biorąc pod uwagę możli-
wości klubu, podczas naboru
ustalono, iż w każdym roczniku
będzie maksymalnie dziesięć
dziewczątidziesięciuchłopców.

Zajęciawpierwszymrokuod-
bywają się trzy razy w tygodniu,
przyczymszczególnyakcentsta-
wiasięnanaukępoprawnejtech-
niki wiosłowania. Uzupełnie-
niemsąćwiczeniaogólnorozwo-
jowe w terenie oraz na siłowni,
gdziegłównymobciążeniemjest
ciężar ćwiczącego. Młodym

adeptom wpaja się takie cechy
jak systematyczność oraz punk-
tualność. Metody zastosowane
w procesie szkoleniowym przy-
niosły świetne efekty. W pierw-
szym roku istnienia grupy nikt
zzawodnikówizawodniczeknie
wycofał się z uprawiania dyscy-
pliny.

Podczas międzywojewódz-
kich mistrzostw młodzików
2009rokuwpunktacjidrużyno-
wej grupa zajęła drugie miejsce,
przegrywając jednym punktem
z o rok starszymi zawodnikami
UKS Dwójka Kórnik. Natomiast
już podczas mistrzostw woje-
wództwanaergometrzewioślar-
skimwKaliszuzwyciężylizdecy-
dowanie, zdobywając Puchar

StarostyKaliskiego. Odominacji
wnaszymwojewództwieświad-
czą wyniki mistrzostw Miasta
Poznanianaergometrzewioślar-
skim, które odbyły się w marcu

wCzerwonaku.Napodiumwka-
tegorii dziewcząt znalazły się
tylko zawodniczki z KW-04.
Zwyciężyła Anna Majek przed
Dorotą Grabowską i Magdaleną

Świętek. Wśród chłopców na
pierwszej pozycji uplasował się
Damian Rewers, a trzeci był
AdrianJaniak.Obecnietrwajesz-
czenabórroczników1996–1997.
Najmłodsi adepci w wieku 12 lat
ucząc się techniki wiosłowania
niemająjeszczeprawastartu,ale
poznajątajnikitejpięknejazara-
zemwszechstronnejdyscypliny.
Nabórdotejgrupyrozpoczniesię
jesieniątegoroku.

Wszyscychętnidouprawiania
wioślarstwa mogą się zgłaszać
naprzystaniklubowejprzyulicy
Piastowskiej 40 nad Wartą (od
strony starej giełdy) od ponie-
działku do piątku w godzinach
16–18orazwsobotywgodzinach
10–12.

Zawodnicy z trenerem
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Pojutrze popłyną na pierwszy spływ wspólnie z Niemcami. Następny –w lipcu

Najpierw trzeba przynieść łódkę nad wodę...
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Czasnaregaty

15maja TorRegatowyMaltagoś-
cićbędziezawodników7wielko-
polskich klubów wioślarskich.
Odbędą się tam mistrzostwa
WojewództwaWielkopolskiego.
Opróczseniorówdużągrupęsta-
nowićbędąjuniorzy,dlaktórych
jest to kolejny sprawdzian
przedsezonem.Zkolei trenerów
interesujązwłaszczawyściginaj-
młodszychadeptówwioślarstwa
– młodzików. Dla wielu zawod-
ników będą to pierwsze zawody
wioślarskie w życiu. To też oka-
zja dostartu na jednym znajlep-
szych światowych torów. My-
ślimy, że atrakcji nie zabraknie
i gorąco zapraszamy kibiców
zwłaszczanajbliższychnajmłod-
szychzawodników. Początekza-
wodówogodz.10. AD

MarekKurek

... potem wsiąść do niej, ale to wcale nie jest łatwe... ...i dopiero potem można popłynąć.A strój nie ma znaczenia


