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WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO
FISA / Reaktywacja mistrzostw Europy po 33 latach

KLUBY / Treningi

Znowu wielkie regaty
114. kongres Międzynarodowej
Federacji Towarzystw Wioślarskich (FISA) przyznał Poznaniowi prawa do organizacji reaktywowanych po 33 latach mistrzostw Europy. Zawody odbędą się w dniach 22-23 września
przyszłego roku.
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Rafał Abrahamczyk

Rodzinnie

SŁAWOMIR SEIDLER

Przedstawiciele 31 narodowych federacji wioślarskich
wchodzących w skład FISA stosunkiem głosów 21 do 10 wybrali Poznań jako miejsce rozgrywania przyszłorocznych wioślarskich mistrzostw Europy,
rezygnując tym samym z kandydatury włoskiej Ravenny.
Sukces Poznania jest tym większy, iż mistrzostwa Europy wracają do wioślarskiego kalendarza aż po 33 latach!

Zadzwoń, przyjdź

Wrześniowy kalendarz
n 16.9.

– poznański wyścig ósemek o Puchar Prezydenta Poznania, godz. 10.30 na Warcie
n 23.9. – międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, godz. 10 Jezioro Maltańskie
n 30.9.-1.10. – Puchar Państw
Nadbałtyckich „Baltic Cup”,
godz. 10 Jezioro Maltańskie

– Jeśli chcecie mieć zrobione
dobrze mistrzostwa Europy,
zróbcie je w Poznaniu – taka była nasza argumentacja. Nie
wstydzimy się takich argumentów, gdyż wiemy, na co nas stać.
Pokazały to ostatnie duże imprezy sportowe w stolicy Wielkopolski, świetnie przygotowane i przyjęte przez światową

opinię publiczną – mówił odsłaniając kulisy wyborów Ryszard
Grobelny, prezydent Poznania.
– Wygraliśmy dzięki pięknemu torowi ulokowanemu niemal w centrum miasta, świetnemu poziomowi organizacyjnemu, wspaniałemu dopingowi
dla wszystkich ekip narodowych oraz faktowi, że za przed-

sięwzięciem stoi miasto wraz
z jego gwarancjami – podsumował Aleksander Daniel, prezes
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. To właśnie
jego zaangażowaniu Poznań
w głównej mierze zawdzięcza
przyznanie kolejnej imprezy
po Pucharze Świata i mistrzoleg
stwach świata.

WZTW / Obsługa zawodów

Sukces studentek UAM

Ekipa fachowców

D

wójka wagi lekkiej reprezentująca Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, a składająca się z zawodniczek Posnanii/RBW (Magdalena Kemnitz
i Agnieszka Rozmiarek) na regatach we Francji zdobyła złoty
medal uniwersyteckich mistrzostw Europy.
Natomiast duża grupa z Posnanii/RBW wzięła udział
w międzynarodowych regatach
w Litomierzycach (Czechy).
Startowały tam kluby czeskie,
słowackie, niemieckie i poznaniacy. Wyścig dwójek podwójnych juniorów wygrała osada
Dawid Grabowski i Arkadiusz
Adamski. Gdy do tej pary dosiedli się Piotr Abrahamczyk i Rafał Fabian tak stworzona osada

wygrała rywalizację czwórek
podwójnych juniorów. W skiffie
juniorek triumfowała Jadranka
Velickovic (także z Posnanii/RBW).
Na drugiej pozycji zawody
kończyły między innymi: czwórki podwójna chłopców i mężczyzn, Iwona Buda (skiff kobiet), Piotr Abrahamczyk (skiff
juniorów), Radosław Ziałacki
(skiff juniorów młodszych)
i dwójka podwójna (W. Szymański – P. Wiczyński).
W wyścigu dwójek podwójnych weteranów prezes sekcji
wioślarskiej
Posnanii/RBW
– Paweł Szczepaniak wspólnie
z Krzysztofem Kanoniczakiem
zajęli drugie miejsce.
leg

ANNA ŁBIK

FRANCJA, CZECHY / Wojaże Posnanii

Od 2004 roku zawody kwalifikacyjne oraz rangi mistrzostw Polski odbywające
się w Kruszwicy, Bydgoszczy i Poznaniu obsługuje Zespół Techniczny, stworzony
przez prezesa WZTW – Aleksandra Daniela. Grupa pięciu osób jest odpowiedzialna za przygotowanie list startowych z programem minutowym regat, pomiar czasu, wydruki, obsługę tablicy świetlnej oraz zamieszczenie wyników w internecie
na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl zaraz po zakończeniu zawodów. Każdorazowo jest tworzona sieć, w której pracuje pięć lub sześć komputerów, trzy drukarki, kamera i telewizor. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Krawczyński, Mirosław
ał
Kozak, Anna Łbik, Michał Burzyński.

partnerzy WZTW

www.wioslarstwo.poznan.pl

ANNA ŁBIK

Perfekcyjnie zorganizowane czerwcowe regaty Pucharu Świata, były dla Poznania najsilniejszą kartą przetargową w staraniach o organizację przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Rafał Abrahamczyk

Rafał Abrahamczyk (Posnania/RBW) już od pierwszych
dni życia jest związany z wioślarstwem. Zarówno matka
jak i ojciec, niegdyś czołowi reprezentanci polskiego wioślarstwa, dzisiaj są jego trenerami.
Młody Abrahamczyk przez
trzy lata trenował pływanie, ale
w wieku 14 lat wrócił do wioseł.
Pierwszy złoty medal wywalczył w dwójce podwójnej wspólnie z Wojtkiem Dubickim na mistrzostwach Polski młodzików.
Od 1999 roku jest w kadrze narodowej.
Jego ulubionym typem łodzi
jest czwórka podwójna, w której
odnosi największe sukcesy. Są
to: trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata
– Belgrad 2003, drugie miejsce
na młodzieżowych mistrzostwach świata – Poznań 2004.
Tego roku był na mistrzostwa
świata seniorów w Eton (Anglia), jako rezerwowy do czwórki. W wyścigu rezerwowych
w jedynce zajął czwarte miejsce.
Jest studentem piątego roku
Politechniki Poznańskiej na kierunku mechanika komputerowa konstrukcji oraz pierwszego
roku Akademii Rolniczej.
Anna Łbik

