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KLUBY / Treningi

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

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

PPoossnnaanniiaa  PPoozznnaańń,, 61-664 Po-
znań, ul. Słowiańska 78, tel. 82-78-
000, tel./fax 0-61-82-06-101, przy-
stań – 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  WWiioo--
śśllaarrzzyy  TTrryyttoonn,, 61-556 Poznań, ul.
Piastowska 38, tel. 83-33-665, fax
83-34-287, www.tryton.najlepsi.net

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarrzzyy  PPoolloo--
nniiaa  PPoozznnaańń,, 61-556 Poznań, ul.
Wioślarska 74, tel./fax 87-73-630

KKaalliisskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrsskkiiee,,  62-800 Kalisz, Park Ludo-
wy 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 Po-
znań, ul. Reymonta 35, tel. 86-54-
351, fax 86-99-127, www.wioslar-
stwo.poznan.pl; biuro@wioslar-
stwo..poznan.pl. lleegg

ABC / Na wodzie

Manewrowanie

A by dobrze opanować łódkę
trzeba sobie przyswoić pod-

stawowe manewry. Chcąc wyha-
mować łódkę trzeba położyć wio-
sło płasko na wodzie i przycisnąć
pióro do powierzchni wody. Jeżeli
trzeba zatrzymać się szybciej
trzeba włożyć pióro płasko
pod wodę. W nagłej potrzebie za-
nurzamy pióro pionowo i przy-
trzymujemy, ale trzeba uważać
by nie wyrwało nam rękojeści.

Omijając przeszkodę wodną
odwodzimy doręczną do tułowia,
ciężar ciała przenosimy na dru-
gą stronę, a drugie wiosło jest
w tym czasie płasko oparte o wo-
dę. lleegg

WARSZAWA 
Długodystansowe MP

Lekkie złoto
Łodygowskiego
N a Kanale Żerańskim w War-

szawie odbyły się długody-
stansowe, wioślarskie mistrzo-
stwa Polski. Spośród startują-
cych tam poznaniaków najlepiej
spisał się na dystansie 8 kilome-
trów zdobywając złoty medal
w skiffie wagi lekkiej Adam Ło-
dygowski (KW 1904). 

W rywalizacji jedynek wagi
standardowej bezkonkurencyj-
ny był bydgoszczanin Karol Sło-
ma, a drugie miejsce zajął Rafał
Abrahamczyk z Posnanii dy-
stansując swego kolegę klubowe-
go – Artura Śledzika. 

– W mistrzostwach Polski nie
startowali nasi najlepsi zawodni-
cy, z medalistami mistrzostw
świata w Gifu łącznie – powie-
dział Bogdan Grzyczuk, kierow-
nik wyszkolenia w Polskim
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. – Mają oni już wolne
po trudach tegorocznego sezo-
nu. Nie było więc między innymi
Iwony Mokronowskiej i Magda-
leny Kemnitz. lleegg

P rzez rok najmłodsi wioślarze
(z ubiegłorocznego naboru)

brali udział w pierwszej formie
sportowego współzawodnictwa.
Od października do końca wrze-
śnia rywalizowali najpierw w sali
podczas ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych, potem w basenie wioślar-
skim oraz na ergometrze i wresz-
cie – od wiosny na wodzie. Łącz-
nie odbyło się osiem imprez naj-
różniejszego rodzaju, w których
dziewczęta i chłopcy zbierali
punkty do końcowego rankingu.

Dobrze wypadli w tej rywaliza-
cji zawodniczki i zawodnicy naj-
młodszej w Wielkopolsce sekcji
wioślarskiej – Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Kórnik. Mikołaj
Pawlak z Kórnika triumfował
w kategorii chłopców urodzo-
nych w 1993 roku, a Patrycja Ja-
nasik była trzecia w tej samej gru-
pie wiekowej dziewcząt. 

Zgodnie z przewidywaniami
najlepiej w rywalizacji najmłod-
szych adeptów wioślarstwa wy-

padła grupa z Posnanii. W kate-
gorii dziewcząt z rocznika 1991-
92 triumfowała Aleksandra Ka-
pustka przed swą koleżanką
klubową z Posnanii – Pauliną Bi-
szof. W grupie dziewcząt jesz-
cze młodszych zwyciężyła Dag-
mara Rzepkowska (Posnania)
zaś wśród chłopców z rocznika
1991-92 zwyciężył Mateusz
Kaczmarek, natomiast Wiktor

Szymański (obaj z Posnanii) był
trzeci.

Spośród przedstawicieli in-
nych klubów w czołówce znaleźli
się: Daria Andrzejczuk (KTW Ka-
lisz) – trzecia w grupie 1991-92,
Agata Styperek (Tryton Poznań)
– druga w grupie 1993 i Bartosz
Bryza (Polonia Poznań) – drugi
wśród chłopców urodzonych
w 1993 roku. lleegg

NAJMŁODSI / Ranking młodzików i dzieci

Nie tylko na wodzie

Zdjęcie grupowe triumfatorów rankingu.
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Jedną z ostatnich tegorocznych
imprez wioślarskich na Jeziorze
Maltańskim były rozegrane w mi-
nioną sobotę mistrzostwa Po-
znania. Najwięcej wyścigów od-
było się w kategorii dzieci i ju-
niorów.

Miłym akcentem był udział
w regatach ekipy najmłodszej
w Wielkopolsce sekcji – UKS Kór-
nik, która wcale nie ograniczyła
się do roli statysty. Dziewczęta
z UKS Kórnik (Marta Maciejew-
ska, Marta Steinitz, Magdale-
na Kalisz, Katarzyna Karolew-
ska i sterniczka Małgorzata
Szkuło) wygrały silnie obsadzony
wyścig czwórek ze sterniczką. 

Jednak najmocniejszą ekipę
wystawiła Posnania, która powy-
grywała większość wyścigów.
W skiffie chłopców triumfował
Mateusz Kaczmarek, w jedynce
juniorów – Krystian Bartkowiak
w jednym biegu i Dawid Grabow-
ski w drugim, w jedynce seniorów
– Dawid Kubiak a w skiffie wete-
ranów – Stanisław Suwiczak
(wszyscy z Posnanii). Wśród
dziewcząt wyścigi jedynek wygra-
ły: Natalia Monarszyńska (Try-
ton Poznań) w jednym biegu
i Marta Twardowska (AZS AWF)
w drugim biegu kategorii junio-

rek oraz Karina Janiak (KTW
Kalisz) w kategorii dziewcząt.
Najszybsza wśród seniorek była
oczywiście Julia Michalska (Try-
ton), która nie dała żadnych
szans lokalnym rywalkom. Dru-
gie miejsce zajęła Katarzy-
na Sammler (Posnania), a trzecie

– koleżanka klubowa triumfator-
ki, czyli Magdalena Fularczyk.

Niezwykle zacięty pojedynek
stoczyły dwójki podwójne bez
sternika juniorów. Bracia Maciej
i Mateusz Pokojowczyk (KTW
Kalisz) pokonali różnicą zaledwie
0,18 sekundy klubowych kolegów.

Z kolei największą przewagę
na mecie wywalczyła osada
czwórki podwójnej bez sterniczki
Posnanii (Paulina Biszof, Alek-
sandra Kapustka, Monika Zan-
dek, Wiktoria Kołecka), która wy-
przedziła najlepsze z rywalek
o ponad 22 sekundy! lleegg

JEZIORO MALTAŃSKIE / Mistrzostwa Poznania we wszystkich kategoriach 

Sukces debiutanta

Triumfatorzy wyścigu czwórek podwójnych bez sternika chłopców, osada Posnanii. Od lewej stoją: Patryk Wilczyński, Woj-
ciech Nowakowski, Artur Walczak i Wiktor Szymański.
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