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KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AAZZSS  AAWWFF  PPoozznnaańń,, 61-135 Poznań,

ul. Św. Rocha 9, tel. 87-71-557, tel./fax
87-71-390, przystań – Jez. Maltańskie,
hangar 8.

PPoossnnaanniiaa  PPoozznnaańń,, 61-664 Poznań,
ul. Słowiańska 78, tel. 82-78-000,
tel./fax 0-61-82-06-101, przystań – ul.
Wioślarska 72, tel. 87-70-585. 

KKlluubb  WWiioośśllaarrsskkii  11990044  PPoozznnaańń,,  
61-556 Poznań, ul. Piastowska 40,
tel./fax 83-30-293 www.kw04.com

PPoozznnaańńsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaa--
rrzzyy  TTrryyttoonn,, 61-556 Poznań, ul. Pia-
stowska 38, tel. 83-33-665, fax 83-34-
287, www.tryton.najlepsi.net

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarrzzyy  PPoolloonniiaa
PPoozznnaańń,, 61-556 Poznań, ul. Wioślar-
ska 74, tel./fax 87-73-630

KKaalliisskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarr--
sskkiiee,,  62-800 Kalisz, Park Ludowy 2,
tel./fax 75-74-669, przystań – ul. Wał
Piastowski 1, tel. 75-73-379
www.ktw.101.pl

WWiieellkkooppoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  TToowwaa--
rrzzyyssttww  WWiioośśllaarrsskkiicchh,, 60-791 Poznań,
ul. Reymonta 35, tel. 86-54-351, fax 86-
99-127, www.wioslarstwo.poznan.pl;
biuro@wioslarstwo..poznan.pl. lleegg

partnerzy WZTW

ABC /Przepisowo

Starter, sekretarz
i celowniczy

Nad sprawnym i zgodnym z re-
gulaminem przebiegiem re-

gat wioślarskich czuwają sędzio-
wie. Każdy z nich ma określoną
rolę. Jest więc, oczywiście, sędzia
główny zawodów, starter, sędzio-
wie mierzący czas, sędziowie
na mecie (w tym celowniczy
– ustalający kolejność osad
na mecie), sędzia-sekretarz i sę-
dzia-informator. Im większe za-
wody (wyższej rangi) tym skład
komisji sędziowskiej jest szerszy. 

Dzisiaj komisja sędziowska ko-
rzysta z najnowszych osiągnięć
techniki i czas mierzony jest elek-
tronicznie, zaś na mecie, aby roz-
strzygnąć kolejność osad, korzy-
sta się z zapisu fotokomórki. lleegg

Julia Michalska z Trytona Po-
znań, przed dwoma laty, zdo-
była w skiffie tytuł mistrzyni

świata juniorek, a przed dwoma
tygodniami na regatach w Am-
sterdamie sięgnęła po tytuł mło-
dzieżowej wicemistrzyni świata.
Kiedyś chciała trenować jazdę
konną. Na szczęście wybrała wio-
sła i teraz jest naszą wielką nadzie-
ją na igrzyska olimpijskie w Peki-
nie. Niewiele brakowało, a popły-
nęłaby w skiffie już na igrzyskach
w Atenach, ale – prawdę mówiąc
– zabrakło czasu na specjalistycz-
ne przygotowania. Przez pewien
czas była przymierzana do dwójki
wagi lekkiej jako partnerka dla
utytułowanej Ilony Mokronow-
skiej z Posnanii. Ostatecznie jed-
nak trenerzy zdecydowali się w tej
osadzie na młodszą koleżankę
klubową Mokronowskiej – Mag-
dalenę Kemnitz. Może to i dobrze,
bowiem Michalska nie musi teraz
w nienaturalny sposób hamować
swego rozwoju fizycznego i zbijać
wagi, aby za wszelką cenę zacho-
wać limit kategorii lekkiej. 

W Polsce jest już praktycznie
bezkonkurencyjna w tej konku-
rencji, a chyba już blisko są jej
pierwsze sukcesy w rywalizacji
międzynarodowej seniorek. Pierw-
szy takie triumfy ma już za sobą,
bo przecież w Poznaniu w ubie-

głym roku wygrała już regaty Pu-
charu Świata w jedynkach wagi
lekkiej.

Julia Michalska ma 20 i bez tru-
du zaliczyła pierwszy rok wcale
nie łatwych studiów na kierunku
fizykoterapii poznańskiej AWF.
Sport i studia na AWF pochłonęły
ją bez reszty. Praktycznie poza

tym nie ma już czasu na nic inne-
go. Ale konie wcale nie wywietrza-
ły jej z głowy i twierdzi, że jak skoń-
czy wiosłować chciałaby zajmo-
wać się końmi pod kątem hipote-
rapii z dziećmi niepełnosprawny-
mi oraz dziećmi z domów dziecka,
bo jej zdaniem są one bardzo
na uboczu i ludzie tego nie zauwa-

żają. Taki, a nie inny, kierunek stu-
diów bardzo ją do tych planów
zbliża.

Dzisiaj jednak wierna jest po-
stanowieniu, które kiedyś podjęła
– „Muszę iść na ten trening, bo
dzięki temu treningowi do tego
wszystkiego co mam doszłam”. 

LLeesszzeekk  GGrraacczz

JULIA MICHALSKA / Młodzieżowa wicemistrzyni świata z Trytona

Lubi wiosła i... konie

Na młodzieżowych mistrzostwach świata w Amsterdamie Julia Michalska z poznańskiego Trytona wywalczyła srebrny medal
w jedynkach. To kolejny krok w kierunku wielkiej kariery. 
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W każdej dyscyplinie sędziowie
są po to, by... utrudniać życie

sportowcom. Tak o arbitrach my-
śli większość zawodników. Czy po-
dobnie jest również w wioślar-
stwie? Raczej tak, bo dopóki sę-
dziowie nie mają żadnych uwag
– są dobrzy, ale jeśli tylko wnoszą
jakieś zastrzeżenia (albo – co go-
rzej – dyskwalifikują) – wiesza się
na nich psy.

Sędzia ma czuwać nad regula-
minowym przebiegiem zawodów
i stoi na straży przepisów. To dość
niewdzięczna rola więc może dla-
tego w wielu dyscyplinach sporto-
wych odczuwa się brak arbitrów.
Na szczęście w wioślarstwie nie
jest tak źle.

Przy Wielkopolskim Związku
Towarzystw Wioślarskich działa
Kolegium Sędziów, które jest nie-
odłącznym partnerem Wielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich przy organizacji re-
gat zarówno centralnych jak
i okręgowych. Wielkopolscy sę-
dziowie to najczęściej byli wiośla-

rze i niejednokrotnie mistrzowie
tej dyscypliny, którzy zamienili
stroje sportowe na granatowe
marynarki. Wielkopolskie Kole-
gium liczy sobie tyle samo lat co
nasze regionalne wioślarstwo
i przez cały czas współpracuje
w propagowaniu tej dyscypliny
sportowej.

Obecnie szefem wielkopolskich
arbitrów jest Franciszek Kamiń-

ski, który piastuje również funkcję
wiceprezesa ds. organizacyjnych
w WZTW. Z kolei aktualny wice-
prezes ds. sędziów w Polskim
Związku Towarzystw Wioślar-
skich to Andrzej Koperski, z na-
szego regionalnego związku.
Wielkopolskie Kolegium Sędziów
zrzesza obecnie 72 członków są to
w większości młodzi ludzie pełni
zapału do pracy. lleegg

SĘDZIOWIE / Na straży regulaminów

Nikt ich nie kocha

Sędziowie na łódkach podczas regat wioślarskich stoją na straży regulaminowej
rywalizacji i czystości współzawodnictwa w duchu fair play.
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MŁODZIEŻ /
Regaty w Kruszwicy

Tylko jeden
złoty medal
W finałach Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży
w Kruszwicy wielkopolska eki-
pa zdobyła tylko jeden złoty me-
dal. Sięgnęła po niego dwójka
podwójna juniorów Posnanii
Dawid Grabowski i Arkadiusz
Adamski. Drugie miejsce wy-
walczyli: dwójka podwójna ju-
niorek KTW Kalisz Anna An-
drzejak i Ewelina Sławińska
oraz Anna Andrzejak samo-
dzielnie w skiffie. Na trzecim
miejscu zawody skończyli: dwój-
ka podwójna juniorów KW-04
Marcin Osajda i Adam Wicen-
ciak oraz czwórka bez sternicz-
ki juniorek KTW Kalisz (Małgo-
rzata Dudek, Joanna Kołpak,
Aldona Penkala, Izabela Jóź-
wik).

Także w Kruszwicy odbyły
się mistrzostwa PTW młodzi-
ków. Z wielkopolskiej ekipy naj-
lepiej spisali się zajmując dru-
gie miejsce dwójka podwójna
chłopców KW-04 Konrad Ra-
czyński i Piotr Majek. lleegg


