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Sport

Malta–doskonała inwestycja
Termin wioślarskich
mistrzostw świata zbliża
się dużymi krokami.
Nad Jeziorem Maltańskim
trwają jeszcze ostatnie
prace przygotowawcze.
Proszę przypomnieć, jakie
prace wykonano w ostatnim okresie, tak aby prestiżowa, wioślarska impreza
mogła się odbyć bez żadnych przeszkód.

Nasze przygotowania
do mistrzostw świata trwają
już od wielu miesięcy.
Najpierw musieliśmy opróżnić zbiornik z wody, aby
potem wyremontować całą
czaszę jeziora. Trwało to
dość długo, ale przyniosło
wymierne efekty.
Wykonaliśmy jeszcze wiele
innych, bardzo ważnych prac,
które podnoszą standard
naszego obiektu. Między
innymi wzmocniliśmy wieżyczki oraz pozostałe elementy widoczne na wodzie.
Stworzyliśmy nowy plac

postojowy dla łodzi uczestników regat. Zupełnie zmieniło
się wschodnie wybrzeże
naszego jeziora. Tutaj właśnie, przy hangarach powstały
nowe trybuny dla kibiców.
Z rzeczy mniej widocznych
dla oka, unowocześniliśmy
salę audiowizualną
pod wieżą sędziowską, która
służy do wszelkiego rodzaju
konferencji i spotkań. W zdecydowanie lepszych warunkach pracować też będą
dziennikarze z całego świata.
W tym ostatnim okresie
przed mistrzostwami świata
czeka nas już praktycznie
tylko kosmetyka, jak choćby
odświeżenie masztów
i znaczników oraz nowe olinowanie. Mogę zapewnić, że
w ostatniej dekadzie sierpnia
na Jeziorem Maltańskim
będziemy mieli prawdziwe
święto wioślarstwa w doskonałych warunkach.
Obserwował Pan inne tory
regatowe w różnych częściach globu. Czy można
w jakiś sposób porównać
nasze, poznańskie Jezioro
Maltańskie do innych akwenów?

Rzeczywiście widziałem już
kilka innych torów regatowych nie tylko w Europie.

Ostatki ergometru
W nowej pięknej sali Akademii
Wychowania Fizycznego przy
DrodzeDębińskiej,Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślarskich zorganizował XV Mistrzostwa Szkół Miasta Poznania
naergometrzewioślarskim.
Zawody odbywały się w czterech kategoriach wiekowych
dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych,gimnazjóworaz
szkół średnich, gromadząc na
starcie120zawodników.
Puchary Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich w rywalizacji drużynowej
zdobyli: Szkoła Podstawowa SuchyLas,Gimnazjumnr31orazV
Liceum Ogólnokształcące im.
KlaudynyPotockiej.
Większość ekip startujących
w zawodach związana jest
z trzema poznańskimi klubami: Klubem Wioślarskim
z Roku 1904, Towarzystwem
Wioślarskim Polonia i PTW
Tryton. Przy większym zainteresowaniu pozostałych klubów
oraz innych szkół z naszego
miasta, ta impreza ma szanse
osiągnąć wysoką rangę w
szkolnym współzawodnictwie.
Zwycięzcy poszczególnych
kategorii:

– Rocznik 1996, dziewczęta:
Patrycja Lugiewicz – Sportowa
Szkoła Podstawowa numer 14;
chłopcy: Sebastian Pankiewicz
– Szkoła Podstawowa Suchy
Las;
– Rocznik 1995-94, dziewczęta:
Natalia Kawczyńska – Gimnazjum numer 31; chłopcy: Konrad Korzeniowski – Gimnazjum numer 31;
– Rocznik 1993, dziewczęta:
Martyna Adamska – Gimnazjum numer 31; chłopcy:
Hubert Wojcieszyński – Gimnazjum numer 42;
– Rocznik 1992, dziewczęta:
Ariana Borkowska – V Liceum
Ogólnokształcące; chłopcy:
Adam Łączka – V Liceum Ogólnokształcące.
Zwieńczeniem zawodów był
wyścig opiekunów, który niespodziewanie wywołał chyba
największe zainteresowanie.
W tej dość niezwykłej konkurencji uczestniczyło pięć osób,
w tym jedna kobieta – Aleksandra Dzierzkowska. Wyścig zakończył się zwycięstwem Błażeja Kamoli przed Mirosławem
Rewersem oraz Piotrem Wleklińskim.
MK

rzy czy działacze z zagranicy
mieli jakieś zastrzeżenia
do organizacji kolejnych
imprez.
Tym bardziej że przecież
poznańska Malta jest położona w mieście, co jest jej
niezaprzeczalnym atutem.
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Z Maciejem
Mielęckim, zastępcą dyrektora POSiR,
o sierpniowych
mistrzostwach świata, rozmawia Jacek
Pałuba

Malta to doskonała inwestycja – mówi Maciej Mielęcki

Przyznam że zazdroszczę
na przykład wapiennego dna
na torze w niemieckim
Monachium. Ale to właśnie
nasz tor w Poznaniu, zawodnicy zawsze wspominają bardzo dobrze i tutaj akurat dno
naszego jeziora nie ma żadnego znaczenia. Przede
wszystkim uczestnicy posz-

czególnych imprez chwalą
nie tylko nowoczesne wyposażenie obiektu, ale też profesjonalizm w organizacji
zawodów. Najważniejsi
w tym wszystkim są zawsze
ludzie. I z tego powinniśmy
być i jesteśmy naprawdę
dumni. Nie przypominam
sobie, aby zawodnicy, trene-

To jest jeden z głównych atutów naszego jeziora, które
położone jest praktycznie
w centrum. Można spacerem
przejść choćby na Stary
Rynek. Ten fakt podkreślają
wszyscy uczestnicy regat.
W innych miejscowościach
z toru regatowego do centrum trzeba przejechać
od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Naprawdę
miasto Poznań od wielu lat
inwestuje sporo pieniędzy
w Jezioro Maltańskie. To jest
duży wysiłek, który jednak
bardzo się opłaca. To jest
doskonała inwestycja, bo
ludzie, którzy raz przyjechali
do stolicy Wielkopolski
nad Maltę, opowiedzą potem
swoim znajomym, jak to jest
na naszym torze regatowym.
Bez fałszywej skromności
można powiedzieć, że
powinniśmy być dumni
z naszego charakterystycznego, pięknego i funkcjonalnego obiektu.

Pierwszy test – udany
Na Pucharze Świata w Banyoles
(Hiszpania) licznie zaprezentowała się reprezentacja Wielkiej
Brytanii. Ona też nadawała ton
rywalizacji w większości konkurencji. W kontekście sierpniowych mistrzostw świata
na poznańskiej Malcie, bardzo
cieszy zwycięstwo naszej
czwórki podwójnej oraz dobre
występy reprezentacji kobiet.
Na podium stanęły Julia Michalska(PTW Tryton) i Agata
Gramatyka(AZS W-wa), zdobywając brązowy medal. Czwarte
miejsce wywalczyły Natalia
Madaj (Posnania RBW) i Magdalena Fularczyk(PTW Tryton).
Obie osady prowadzi trener kadrowy i zarazem klubowy poznańskiego Trytona – Marcin
Witkowski.
W finale „A” wystartowała
również poznanianka Magdalena Kemnitz, która wraz z Agnieszką Renc-Żebrowską zajęła
piąte miejsce w konkurencji
dwójek podwójnych wagi lekkiej. Druga poznanianka Ilona
Mokronowska startująca w tej
samej konkurencji, w parze
z Weroniką Deresz, była druga,
za Holenderkami, w finale „B”.

Obie Panie prowadzi ich trener
klubowy i kadrowy Przemysław Abrahamczyk (Posnania
RBW).
Julia Michalska: – Pierwszy
raz w Hiszpanii, pierwszy raz
w dwójce podwójnej i pierwszy
medal Pucharu Świata! W
Banyoles pogoda była iście
hiszpańska–35stopniwsłońcu.
Nic tylko się ścigać. Płynęłam
dwójkę z Agatą Gramatyką.
Od początku na prowadzenie
wyszła osada Wielkiej Brytanii,
my zajmowałyśmy po 500 m
piąte miejsce i sukcesywnie
przesuwałyśmy sie do przodu.
Ostatecznie zdobyłyśmy brązowy medal, przegrywając
srebrny na ostatnich 200 metrach. Można powiedzieć ze jesteśmy zadowolone z wyniku.
Paradoksalnie bardziej cieszy
nas fakt, że choć bardzo dużo
pracy jeszcze przed nami, tojuż
wiemy, nad czym musimy się
skupić, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, by każda
łódka, do której wsiądziemy
na mistrzostwach świata, płynęła możliwie najszybciej.
Pozdrawiam wszystkich kibiców wioseł i do zobaczenia

w najbliższy weekend podczas
mistrzostw Polski seniorów
na Jeziorze Maltańskim.
Michał Jeliński: – Sezon międzynarodowych występów
rozpoczęliśmy od wygranej,
która zawsze cieszy, gdyż jest
bardzo dobrym wejściem w sezon. Jednakże jest to pierwszy
Puchar Świata i pokazało się
na nim niewiele osad. W Monachium będzie ich więcej i bez
wątpienia będą lepiej przygotowane. Mieliśmy trudny technicznie początek, ze względu
na złe warunki pogodowe
i boczną falę na starcie. Ze
startu wyszliśmy na prowadzenie dopiero po ok. 500 m i później trzymaliśmy ok. 2 sekund
przewagi nad druga osadą. Jako
osadę cieszy nas, że poradziliśmy sobie w trudnych warunkach. Mieliśmy brak finiszu?
Mogło to z brzegu tak wyglądać. Dystans przedłużył się
o około 40 sekund, co spowodowało, że uwidoczniły się
różne słabości. Brakuje nam
jeszcze kilku elementów do
perfekcji. Mimo to z naszego
startu jesteśmy w miarę zadowoleni. TL

Armin
naotwarcieMŚ
Tylko podczas Jarmarku Świętojańskiego bilety na koncert
Armina van Buuren będą
sprzedawane w promocyjnej
cenie 45 zł (będę też bilety
na regaty). Koncert Armina będzie uwieńczeniem całodniowej imprezy na otwarcie sierpniowych mistrzostw świata
na Malcie (22 sierpnia początek o godz. 13), podczas której
zagrają również m.in.: Matthew Dekay (Holandia), Andrew Sommers (Polska), Neevald (Polska). Sprzedaż biletów
rozpocznie się 8 czerwca. IG

