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Półtora tygodnia temu w
Kruszwicy odbyły się mistrzo-
stwa Europy juniorów w wio-
ślarstwie. W zawodach wzięły
udział reprezentacje 23 krajów.
W biało-czerwonych barwach
wystartowało w tej imprezie 13
osad. W trzech z nich nasz kraj
reprezentowali zawodnicy
z wielkopolskich klubów.

Niestety,niebyłtodobrywy-
stęp młodych Polaków. Co
prawda do finałów A zakwalifi-
kowało się dziesięć naszych
osad, to tylko jedna wywalczyła
brązowy medal – dwójka bez
sternika juniorów w składzie:
Dawid Romanowski i Rafał Ko-
walczyk (obaj AZS AWF Go-
rzów).PolakówwyprzedziliRu-
muni i Serbowie.

– Był brązowy medal i kilka
czwartych miejsc... Jest trochę
zamałodobrychwyników.Spo-

dziewałem się zdecydowanie
więcej.Liczyłemprzedewszyst-
kimnalepszywystępobuczwó-
rek podwójnych. Nasze młode
zawodniczki i zawodników
czekaterazm.in.trudnarywali-
zacja o miejsca w reprezentacji
namistrzostwaświatawangiel-
skim Eton, które odbędą się
w dniach 3–7 sierpnia. Może się
okazać, że reprezentacja Polski
na ten czempionat będzie bar-
dzo skromna – powiedział Ma-
rianHennig,trenerkadryjunio-
rów.

Ale wróćmy do wielkopol-
skich reprezentantów. W
czwórce podwójnej juniorów
popłynęło dwóch zawodników
PosnaniiRBW–MateuszStrzel-
czykiTomaszRachwał.Tęosadę
uzupełniali Michał Krzmowski
i Konrad Kołodziejczyk (obaj
AZS AWF Gorzów). Polacy bez
problemów dotarli do finału
Airozpoczęligowznakomitym

stylu.Po500metrachprowadzili
przed Łotyszami. Jednak już
pokilometrzezajmowalitrzecią
lokatę z ponad pięciosekun-
dową strata do Rumunów.
Wdrugiejczęścidystansubiało-
czerwoni opadli z sił i ukończyli
wyścig na piątym miejscu, ze
stratą prawie 18 sekund do zło-
tych medalistów Rumunów.

Z kolei w dwójce podwójnej
juniorek Natalia Szymkowiak
(KW-04Poznań)płynęławspól-
niezMałgorzatąKról(BKWByd-
goszcz). Polkom niestety nie
udało się awansować do finału
A. Ostatecznie w finale B zajęły
czwartą lokatę, czyli dziesiątą
w mistrzostwach Europy.

Osobnahistoriatoósemkaju-
niorów, która popłynęła w
Kruszwicy w finale A. Tę osadę,
obok dwóch zawodników KW-
04 Poznań – Damiana Obroc-
kiego i Jakuba Wojciechow-
skiego, tworzyli: Błażej Weso-

łowski, Mateusz Augustyn
i sternik Patryk Kusz (wszyscy
AZS UMK Energa Toruń), Paweł
Fercho, Mateusz Belicki (obaj
RTW Lotto Bydgostia WSG-BP)
oraz Damian Fehlau i Kamil
Knorst (obaj Wisła Grudziądz).
Młodąekipędostartuprzygoto-
wywał poznański trener Błażej
Kamola.

Zanim królewska osada zna-
lazła się w Kruszwicy, musiała
wypełnić ostre kryteria kwali-
fikacji postawione przez PZTW.
Kiedyjespełniła,niebyłopienię-
dzy na jej start w ME. Na szczęś-
cie sponsorami okazały się
klubyzawodników.Ciężkapraca
wioślarzy przyniosła niezły
efekt,boPolakomdobrązowego
medaluzabrakłozaledwie...0,26
sekundy! Szkoda, ale młodzi
wioślarze pokazali w ostatnich
miesiącach wielki charakter.
Oby nie zabrakło im motywacji
do dalszej pracy.

Królewskaósemka
byłabliskopodium Ponad 180 zawodniczek i za-

wodnikówzwielkopolskichklu-
bówwioślarskich–KW-04,Try-
tona,PoloniiiAZSAWFzPozna-
nia oraz KTW Kalisz, przez
najbliższe tygodnie, do końca
lipca, będzie szlifowało formę
podczas zgrupowań szkolenio-
wych nad Jeziorem Rogoziń-
skim. Młodzi wioślarze z na-
szego regionu już po raz trzeci
będątrenowalinatymakwenie.

– Naprawdę nasi młodzi za-
wodnicy mają w ośrodku
rekreacyjno-sportowym Prze-
mysława Czarneckiego w
Rogoźnie znakomite warunki
do pracy. Bardzo istotny jest
piękny akwen. Zawodnicy za-
kwaterowani są w domkach
kempingowych oraz w części
hotelowej. Mają do dyspozycji
nie tylko wspaniałe jezioro, ale
teżinneobiekty,będącenatere-
nieośrodka:boiskadopiłkinoż-
nej i siatkówki, korty tenisowe.
Rzeczywiście jest tu wszystko,
czego potrzebują nasi zawod-
nicy nie tylko do treningu wio-
ślarskiego,aleteżdoogólnoroz-
wojowego.Oczywiściesąteżod-
powiednie warunki do wypo-
czynku po ciężkiej pracy. Przy-
jeżdżamy tutaj po raz trzeci, bo
wcześniejpracanatymakwenie
przyniosładobrerezultaty.Wio-
ślarze trenują pod okiem dwu-
nastuszkoleniowcówzewszyst-
kichnaszychklubów.Naprawdę
niczego tutaj naszej młodzieży
nie brakuje. Mam nadzieję, że
praca wykonana w Rogoźnie,
przyniesie sukcesy w najważ-
niejszych,krajowychimprezach

tegosezonu–mówiłzprzekona-
niem Marek Kurek, wiceprezes
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

Od ponad tygodnia w
Rogoźnie trenują juniorzy, któ-
rych w dniach 14–17 lipca cze-
kająmistrzostwaPolskiwtejka-
tegoriiwiekowej.Odbędąsięone
wKruszwicy,gdzie jeszcze kilka
dni temu rywalizowali najlepsi
juniorzy Europy podczas czem-
pionatuStaregoKontynentu.Od
kilkudnipracująrównieżjunio-
rzy młodsi wielkopolskich klu-
bów. Dla nich podsumowaniem
przygotowań będą mistrzostwa
kraju w tej kategorii wiekowej,
czyli Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży. Co prawda tego-
rocznąolimpiadęmłodzieżyor-
ganizuje województwo mazo-
wieckie, ale regaty wioślarskie
zostaną rozegrane na Jeziorze
Maltańskim w Poznaniu w
dniach 21–24 lipca.

Od wczoraj nad Jeziorem
Rogozińskim trenują młodzie-
żowcy, a jako ostatni przyjadą
do Rogoźna (9 lipca) młodzicy.
Głównym sprawdzianem dla
obu grup wioślarzy, będą mło-
dzieżowe mistrzostwa Polski
orazregatymłodzikówopuchar
prezesa Polskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich. Te za-
wodyzostanąrozegranewspól-
niewdniach30–31lipcarównież
na Jeziorze Maltańskim.

WstolicyWielkopolskitobę-
dziejednazostatnichimprezse-
zonu. Na zakończenie (21–22
października), na Malcie roze-
granezostanącentralnejesienne
regaty kwalifikacyjne juniorów
i seniorów.

Młodzi wioślarze wielkopolskich klubów mają w Rogoźnie
znakomite warunki do treningu
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ME w Kruszwicy nie były udane dla polskich juniorów

Męska ósemka przeszła bardzo długą drogę, zanim mogła wystartować w mistrzostwach Europy juniorów Kruszwicy.
Naprawdę niewiele zabrakło, aby biało-czerwoni stanęli na podium
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JacekPałuba

JacekPałuba

Młodzieższlifuje
formęwRogoźnie


