
NatorzeregatowymMaltawPo-
znaniu,odwielulatrozgrywane
są największe imprezy wioślar-
skiekrajoweimiędzynarodowe.
StolicaWielkopolskijestprzygo-
towanadoorganizacjitakichre-
gat na najwyższym poziomie.

Na potrzeby organizacji mi-
strzostw świata juniorów, jakie
odbyły się na Torze Regatowym
Malta w Poznaniu w 1995 roku,
zakupiono program kompute-
rowydoobsługibiegówwioślar-
skich. Jego obsługą zajmowała
się specjalistyczna firma. Pod-
czas pobytu na kolejnych mię-
dzynarodowychimprezachwio-
ślarskich, obserwując ich orga-
nizację,zrodziłsiępomysłopra-
cowaniacałegosystemuobsługi
regat wioślarskich. Prace nad
nimrozpoczęłysięw2002roku.

– Pierwszy chrzest program
przeszedł w 2004 roku podczas
mistrzostw świata do 23 lat. Na-
sze opracowanie, pomysły i wy-
posażenie zainteresowały mię-
dzynarodowe władze wioślar-
skie. W tym czasie były to
nowatorskierozwiązaniaoparte
już o komputery przenośne,
rzadko spotykane na arenach
międzynarodowych. Przez ko-
lejne lata usprawnialiśmy sy-
stemrozbudowującgookolejne
elementy – mówi Aleksander
Daniel, prezes WZTW oraz pre-
zesFundacjiWielkopolskieWio-
ślarstwo.

– Dzisiaj posiadamy specjali-
styczny program pozwalający
zgłosićelektroniczniezawodni-
ków do regat w oparciu o bazę

danych, zweryfikować zgłasza-
nych zawodników, dokonać lo-
sowania biegów z rozstawie-
niem zawodników, opracować
minutowy program regat. A po-
tem poprowadzić całe regaty, tj.
pomierzyć czas biegów, łącznie
z międzyczasami, ustalić kolej-
ność na mecie z dokładnością
do 0,01 sekundy, rozpisać ko-
lejne biegi i rozstawić osady na
poszczególnych torach. Wszys-
tko to dzieje się automatycznie
oczywiściewoparciuoobowią-
zującewświecieprzepisy.Służy
temu nie tylko specjalny pro-
gram, ale także specjalistyczny
sprzęt – przenośne komputery,
tablety, fotofinisz, system elek-
tronicznychstoperów.Wynikisą
publikowane na bieżące. Nie
tylko na świetlnej tablicy, jaka
znajduje się na poznańskim to-
rze, ale także na elektronicznej

tablicyzamontowanejnamobil-
nej przyczepie, którą używamy
na innych obiektach sporto-
wych. Sędziowie komisji kon-
trolinabieżącomająmożliwość
sprawdzenia wagi zawodników
iłodzi,sprawdzeniastartujących
zawodników, łącznie z możli-
wością porównania ich ze zdję-
ciamiwbaziezawodników.Wia-
domojesttakże,ilełodziaktual-
nie znajduje się na wodzie.
Wszystko to służy bezpieczeń-
stwu oraz sprawnemu przepro-
wadzeniu regat – mówi Adrian
Moczulski współpracujący z
Fundacją Wielkopolskie Wio-
ślarstwo, dzisiaj student Poli-
technikiPoznańskiej,któryroz-
począł „przygodę” z fundacją
jeszcze jako uczeń Technikum
Kolejowego.

– Ale sam system to tylko
częśćnaszejoferty.Realizujemy

także transmisje internetowe
zregat.Nanaszejstroniemożna
obejrzeć obraz z toru realizo-
wany z czterech kamer, można
zobaczyć składy osad aktualnie
płynących i składy kolejnych
biegów,aktualnepołożenieiko-
lejność osad w biegu, a także
międzyczasy poszczególnych
łodzi. Dla sympatyków naszej
dyscypliny jest to niewątpliwie
dużeudogodnienie–mówiPiotr
Stefański z zespołu technicz-
nego Fundacji Wielkopolskie
Wioślarstwo.

– Cały system wspierany jest
przez program zarządzający li-
cencjami zawodniczymi, który
pozwala na bieżąco weryfiko-
wać zawodników. Dla sympaty-
ków wioślarstwa system ten
pozwala na poznanie sylwetek
poszczególnych zawodników
oraz ich osiągnięcia sportowe.

Ponieważ obecnie testowane są
nowe rozwiązania, system po-
daje wyniki sportowe tylko z re-
gatkrajowychztegoroku.Aleod
przyszłego roku można będzie
zapoznać się także z wynikami
naregatachmiędzynarodowych
– dodaje Adrian Moczulski.

Cały system zaprojektowali
i wykonali młodzi poznaniacy,
m.in. studenci Politechniki Po-
znańskiej, przy wsparciu po-
znańskich sędziów wioślar-
skich, trenerów oraz działaczy.
Zespółliczyosiemosób.Ichlato
jest bardzo pracowite, bowiem
obsługująwszystkieregatywio-
ślarskie w Polsce. A jest ich po-
nad dwadzieścia.

Pracazespołu,profesjonalizm
ale głównie duże zaangażowa-
nie wysoko cenione jest przez
sędziów i uczestników regat.
Można bez fałszywej skrom-
ności powiedzieć, że przyjęte
rozwiązania, zastosowane pro-
gramy, wykorzystywany sprzęt
jest na najwyższym światowym
poziomie. Dorównuje, a nieraz
przewyższa zastosowane przez
specjalistycznefirmyrozwiąza-
nia. Często ich przedstawiciele
obserwują te działania i w opar-
ciu o nie wprowadzają zmiany
w swojej pracy.

Przyjęte i stosowane proce-
dury w Polskim Związku Towa-
rzystw Wioślarskich są w skali
kraju unikatowe zarówno pod
względemorganizacyjnym,jaki
technicznym.Ichzaletąjestfakt,
żerealizujetoniespecjalistyczna
firma, lecz grupa zapaleńców,
którzy traktują to jako przygodę
sportową.

Rozwiązania, zastosowane programy oraz sprzęt są na najwyższym poziomie

Adrian Moczulski od wielu lat współpracuje z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo
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Pomiarczasu,alenietylko...

Wioślarstwojestjednązkluczo-
wych dyscyplin sportowych
Wielkopolski oraz miasta Po-
znania.Stądniedziwifakt,żeza-
równo Urząd Marszałkowski
WojewództwaWielkopolskiego
oraz Urząd Miasta Poznania
od wielu lat wspierają w różny
sposób tę dyscyplinę.

Oba samorządy włączają się
w organizację wszystkich naj-
ważniejszych imprez wioślar-
skich, jakie odbywają się w na-
szym regionie. Ważną rolę od-
grywają też stypendia, jakie
otrzymujązawodniczkiizawod-
nicy.

Stypendium sportowe przy-
znaje się osobom szczególnie
uzdolnionymsportowo,wkate-
gorii juniora i młodzieżowca,
uprawiającym dyscyplinę olim-
pijską,któremanaceluwspiera-
nie zawodników będących me-
dalistamimistrzostwEuropylub
mistrzostw świata oraz zawod-
ników będących medalistami
mistrzostwPolski,którzyjedno-
cześnie byli uczestnikami mi-
strzostw Europy lub świata –
mówi Mariusz Kubiak z Depar-
tamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

W trwającym sezonie
2012/2013 marszałkowskie sty-
pendiaotrzymujeośmiorowio-
ślarzy. Są to: Anna Karzyńska,
Adam Marzec, Mateusz Strzel-
czyk,TomaszRachwał(wszyscy
PosnaniaRBW),ArianaBorkow-
ska (Tryton Poznań), Adam
Wicenciak, Dawid Kawecki i
Damian Obrocki (wszyscy KW-
04).Dokońcasierpnia2013trwa
zbieranie wniosków na stypen-
dystówwkolejnymsezonie.Kto
je otrzyma, okaże się w listopa-
dzie.

Niecoinaczejwyglądasprawa
stypendiów, jakie sportowcy

otrzymują z Urzędu Miasta Po-
znania. Tutaj stypendystami,
obokmłodzieży,sątakże senio-
rzy. Przyznawane sa również
rocznenagrody.Miejskąstypen-
dystką jest Julia Michalska-
-PłotkowiakzTrytona,brązowa
medalistka olimpijska z Lon-
dynu2012wdwójcepodwójnej.
Julia otrzyma też nagrodę za
2012 rok. Wyróżniony został jej
trener reprezentacyjny i pracu-
jący również wTrytonie Marcin
Witkowski. Poza tym miejskie
stypendia otrzymują młodzi
wioślarze: Ariana Borkowska
(Tryton Poznań), Krzysztof

Szymanowicz (AZS AWF Po-
znań) oraz Adama Marzec, Ar-
tur Filipek i Marcin Sobieraj
(wszyscy Posnania RBW).

Nasza współpraca z urzędni-
kami Wydziału Sportu Urzędu
Miastanaczelezpaniądyrektor
Ewą Bąk jest bardzo konstruk-
tywna. Obok środków finanso-
wych, jakie otrzymują nasi za-
wodnicy, spotykamy się też
z wielką życzliwością i zrozu-
mieniem różnych problemów,
jakie spotykamy w naszej pracy
– mówi Marek Kurek, wicepre-
zes Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich. JAC

Wielkopolskiesamorządywspierająwioślarstwo

Lepsze czasy
dla kobiet
Bardzo niewiele zabrakło, aby
Elżbieta Kuncewicz i Ilona
Mokronowska (obie Posnania)
stanęły na podium w dwójkach
podwójnych wagi lekkiej pod-
czas MŚ w Kolonii w 1998 roku.
Poznanianki spisały się dobrze,
ale zajęły 4. pozycję. W Kolonii
wystartował także Michał Woj-
ciechowski (AZS AWF Poznań),
którywczwórkachpodwójnych
wraz z kolegami uplasował się
na 6. miejscu.

W St. Catharines w Kanadzie
w 1999 roku Kuncewicz i
Mokronowska (Posnania) tym
razem nie były tak skuteczne i
zajęły 9. lokatę. Natomiast Mi-
chał Wojciechowski (AZS AWF
Poznań) wraz z kolegami w
czwórkachpodwójnychuplaso-
wał się na 11. pozycji.

W2001rokuwLucernieIlona
Mokronowska (Posnania)
wspólnie z Katarzyną Demia-
niuk (AZS AWF Warszawa),
wreszcie doczekała się medalu
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej. Polki wywalczyły sreb-
rnymedalizostaływicemistrzy-
niami świata. Z dużymi nadzie-
jami Mokronowska wraz z
Demianiuk jechały do Sevilli
na MŚ w 2002 roku. Biało-czer-
wonetymrazemuplasowałysię
tuż za podium. W 2003 roku w
Mediolanie Mokronowska i
Demianiuk walczyły nie tylko o
medal, ale też o olimpijską kwa-
lifikację. Ten start zakończył się
katastrofalnie. Polki nie ukoń-
czyły repesażu, bo Demianiuk
wypuściławiosło.NakolejneMŚ
w 2005 roku w japońskim Gifu,
Mokronowska wystartowała
wspólnie z klubową koleżanką
Magdaleną Kemnitz. Pozna-
nianki zajęły 4. pozycję. W tym
okresiewwioślarskichMŚWiel-
kopolskę z reguły reprezento-
wały kobiety. W 2006 roku w
Eton Mokronowska i Kemnitz
uplasowałysięna8.pozycji.Na-
tomiast w 2007 roku w Mona-
chium poznanianki zajęły 10.
miejsce. Z kolei Julia Michalska
(TrytonPoznań)byłaósmawje-
dynkach, co dało jej olimpijską
kwalifikację do Pekinu. JAC


