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Wielkopolonie są już
po inauguracji sezonu
Jacek Pałuba

Z Franciszkiem Kamińskim, szefem wielkopolskich arbitrów wioślarstwa, rozmawia
Jacek Pałuba

Nad sprawnym przebiegiem
regat czuwa sztab ludzi: organizatorzy, technicy, wolontariusze i sędziowie wioślarscy.
Aby regaty przebiegały sprawnie, bez zakłóceń, potrzeba
około 25 sędziów. Każdy z
nich ma zadanie, które musi
spełnić. Jedni czuwają nad
sprawnym przebiegiem zawodów na wodzie, a inni są
odpowiedzialni za wszystko,
co dzieje się w wiosce wioślarskiej. Należy czuwać nad porządkiem przy pomostach, z
których wypływają osady na
start i do nich wracają po wyścigu, trzeba sprawdzić licencje
zawodników, ich aktualne badania lekarskie czy załogi wypływają na akwen zgodnie z
harmonogramem czasowym.
Trzeba jeszcze zmierzyć czasy,
ustalić kolejność na mecie,
wydać protokoły, wywiesić
komunikaty.
Ilu zawodników bierze udział
w regatach?

To zależy, jakiej rangi są to zawody. Dla najszerszej grupy,
czyli juniorów i młodzików,
takie regaty trwają od samego
rana do późnego wieczora.
W takich zawodach bierze
udział około 300 zawodników.
Czyli sędziowanie także
musi trwać od rana do wieczora?

Nie może być inaczej. Zawsze
jednak staramy się znaleźć w
harmonogramie około dwóch
godzin przerwy na obiad i
chwilę wytchnienia. Zawodnicy też muszą odpocząć. Uza-
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Na Jeziorze Maltańskim w
Poznaniu często możemy
oglądać wioślarskie regaty.
Zawodnicy rywalizują na
dwukilometrowym akwenie.
Wszystko odbywa się sprawnie, chociaż w jednym czasie
na jeziorze pływa kilkadziesiąt łodzi. W jaki sposób
organizator nad tym panuje?

leżnieni jesteśmy też od aury.
Jeśli panują upały, staramy się
przeprowadzać zawody bardzo
wcześnie rano i po przerwie
późnym popołudniem. Robimy tak, aby w największym
słońcu zawodnicy mogli skryć
się w cień. I sędziowie też.
Wiemy, co robią sędziowie
na lądzie, a jaką rolę mają
sędziowie na jeziorze?

W naszym nazewnictwie tych
na wodzie nazywamy arbitrami. To bardzo istotna funkcja.
Arbitrzy muszą mieć oczy
dookoła głowy. Pływają motorówkami – sami nie prowadzą
łodzi. Tym zajmuje się stermotorzysta. Arbiter ma podstawowe zadanie do spełnienia:
dbać o bezpieczeństwo uczestników i zapewnić im równe
szanse w walce o zwycięstwo.
Kto może zostać sędzią wioślarskim?

Teoretycznie każdy pełnoletni
obywatel.

nowaniem, ale też odpornością na presję, a przede wszystkim bezstronnością.
A jak zdobyć odpowiednie
kwalifikacje?

Raz w roku organizujemy
ogólnopolską naradę sędziów.
Każdy sędzia uczestniczy też
w szkoleniach, które odbywają
się w poszczególnych okręgach. Zdobywają licencję
i klasy sędziowskie. Zaczyna
się od klasy II, a kończy
na międzynarodowej. Jego
legitymacja jest potwierdzeniem, że odznacza się znajomością litery i ducha przepisów. Bycie sędzią nakłada obowiązek stałego aktualizowania
swojej wiedzy z zakresu przepisów i doskonalenia umiejętności.
O czym powinien pamiętać
sędzia wioślarski?

Żeby zabrać z domu zapasowe
ubranie!
To znaczy?

A praktycznie?

Sędziami w naszej dyscyplinie
najczęściej zostają ci, którzy
wcześniej byli zawodnikami.
A po skończeniu swojej kariery nadal chcą być blisko wioseł, spotykać starych znajomych. Ale wioślarska przeszłość nie wystarczy, by sędziować podczas regat. Sędziowie
muszą nabyć kwalifikacje
i umiejętności. Muszą charakteryzować się spokojem, opa-

Pewna przygoda przytrafiła się
koleżance, która pełniła rolę
arbitra. Przy wysiadaniu
z motorówki potknęła się
i wpadła do wody. Resztę
zawodów spędziła owinięta
w jakąś pałatkę, bo nie miała
nic na przebranie. A tak
poważnie, sędzia zawsze musi
pamiętać o idei sprawiedliwości i równości warunków rywalizacji – to naczelna wartość,
na której opiera się sport.

Zawodniczki i zawodnicy wielkopolskich klubów mają już
za sobą inauguracyjne zawody
w tym sezonie. Wielkopolan
było widać zarówno podczas
centralnych regat długodystansowych w Warszawie, jak też
podczas centralnych regat kwalifikacyjnych otwarcia sezonu
w Bydgoszczy.
W Warszawie na długim dystansiebardzodobrzespisałasię
juniorkaMonikaSzurlej(Tryton
Poznań), która wygrała jedynki,
wyprzedzając na mecie następną rywalkę różnicą dziesięciusekund.Drugielokatywstolicy zajęli: Magdalena Kemnitz
(Posnania RBW) w jedynkach
wagi lekkiej, Wiktor Chabel
(Tryton)wjedynkachorazAnna
KarzyńskaiMagdalenaKorczak
(PosnaniaRBW)wdwójkachbez
sterniczki.WWarszawieniewystartowało wielu reprezentantów kraju, którzy przebywali
jeszcze na zgrupowaniach. Ale
już podczas regat w Bydgoszczy
na starcie pojawiła się cała czołówka Polski.
Julia Michalska (Tryton)
i Magdalena Fularczyk wygrały
wyścigdwójekpodwójnych,pokonującswojekoleżankizkadry
Natalię Madaj i Agatę Gramatykę. Potem Michalska wsiadła
do osady z Natalią Madaj i też
wygrałakolejnywyścig,pokonując Agnieszkę Renc i Weronikę
Deresz. Z kolei w jedynkach
MadajokazałasięwBydgoszczy
lepsza od Michalskiej. Szkoda

tylko, że sportową rywalizację
na Brdyujściu utrudniał silny
wiatr.
Z kolei wwyścigu dwójek podwójnych wagi lekkiej Magdalena Kemnitz (Posnania RBW)
z Weroniką Deresz były najlepsze, wyprzedzając rywalki różnicą osiemnastu sekund. Natomiast w dwójkach podwójnych
mężczyzn Wiktor Chabel (Tryton)wspólniezMichałemSłomą
pokonali mi.n. Konrada Wasielewskiego i Michała Jelińskiego
oraz Adama Korola i Piotra
Licznerskiego.
Z dobrej strony pokazali się
także wielkopolscy juniorzy:
DariaNadstaga,MateuszStrzelczyk oraz Tomasz Rachwał
(wszyscy Posnania RBW) w jedynkach, Kamil Suski i Jarosław
Krokos (KTW Kalisz) w dwójkachbezsternika,MichałDurajczyk, Adam Witczak, Michał

Grynda, Miłosz Adamski (KTW
Kalisz)wczwórkachbezsternika
czy Strzelczyk, Michał Krzymowski,KonradKołodziejczyk,
Rachwał (Posnania RBW)
w czwórkach podwójnych.
SporowioślarzyzWielkopolski startowało w regatach w
Essen. Natomiast kadrowicze
trenująterazw OśrodkuPrzygotowań Olimpijskich w Wałczu.
A potem już pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata
w Monachium (27–29 maja).
POTRZEBNI WOLONTARIUSZE
Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo
poszukuje aktywnych ludzi w każdym
wieku do współpracy przy organizacji
mistrzostw świata w wioślarstwie
masters. Impreza światowego formatu
nad Maltą od 7 do 11 września 2011
roku.
Wolontariusze seniorzy mile widziani.
Odwiedź nas na stronie internetowej:
www.2011fisamasters.poznan.pl.
Tam znajdziesz formularz zgłoszeniowy
i adres e-mailowy. Zapraszamy!
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Bezpieczeństwo
i równe szanse

Julia Michalska i Magdalena Fularczyk pokazały podczas
regat w Bydgoszczy, że są już w niezłej formie

Sędziowanie w wioślarstwie
Do wypełniania „misji ” która
polegać ma na zagwarantowaniu zawodnikom równych
szans, desygnowani są sędziowie. By sprostać tak postawionym zadaniom, wymaga się,
aby doskonale znali oni przepisy i regulaminy oraz potrafili
je egzekwować.
Sędzia wioślarski jest osobą,
która w imieniu związku wioślarskiego na mocy uprawnień
nadanych mu przez ten związek, czuwa nad prawidłowym
przebiegiem zawodów, to znaczy, że posiadając prerogatywy
władcze określone w regulaminie, podejmuje działania zmie-

rzające do tego, by przedsięwzięcia zawodników przebiegały
zgodnie z przepisami.
Najwyższą cechą każdego
sędziego musi być bezstronność, gdyż bez niej zawody nie
mogą być dobrze przeprowadzone. Kwalifikacje i umiejętności sędziowie nabywają
w toku kursów i szkoleń organizowanych przez kolegium
sędziów związku. Kolegium
dokonuje hierarchizacji sędziów, dzieląc ich na klasy. Jego
legitymacja jest potwierdzeniem, że odznaczają się znajomością litery i ducha przepisów, warunek ten nakłada

na sędziego stały obowiązek
aktualizowania swojej wiedzy
z zakresu przepisów, a ponadto
określa umiejętności i predyspozycje. Nie bez znaczenia jest
spokój, opanowanie i odporność na presję.
– Sędzia wioślarski stoi
na straży idei sprawiedliwości,
równości warunków rywalizacji. Zasady te stanowią naczelne wartości, na których
opiera się działalność sportowa
wioślarstwa – mówi Franciszek
Kamiński, wiceprezes do spraw
organizacji i sędziów Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. JAC

