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Sport

Ostatnimi lokalnymi regatami,
rozgrywanymi w sezonie na Je-
ziorze Maltańskim, są mistrzo-
stwa miasta Poznania, gdzie
nastarciestajązawodniczkiiza-
wodnicy we wszystkich katego-
riach wiekowych – od młodzika
doweterana,wszystkichwielko-
polskich klubów.

Wtymsamymterminienato-
rzeregatowymMaltaodbyłysię
międzywojewódzkie mistrzo-
stwamłodzików.Rezultatytych
zawodówwliczanesądowspół-
zawodnictwa klubów sporto-
wych oraz samorządów miast,
gmin i województw. Do rywali-
zacji stanęli zawodnicy z ośmiu
klubów – siedmiu wielkopol-
skich i jednego z województwa
zachodniopomorskiego. Dla
wielu najmłodszych adeptów
wioślarstwatopierwszewżyciu
tak poważne zawody.

Młodzicy rywalizują na 1000
metrówipodczastegorocznych

zawodów na Malcie doskonale
spisali się wioślarze KW-04 Po-
znań. Dość powiedzieć, że
dziewczęta i chłopcy z tego
klubu uplasowali się na dwóch
czołowych lokatach w wyści-
gach jedynek. Wśród dziewcząt
zwyciężyła Anna Majek, która
wyprzedziła swoją klubową ko-
leżankęMagdalenęŚwiętekróż-
nicą ośmiu sekund. Za zawod-
niczkamiKW-04finiszowałana
trzecim miejscu Pamela Tom-
czyk (KTW Kalisz), już ze sporą
stratą. Z kolei w rywalizacji
chłopcównajlepszybyłDamian
Rewers, który także różnicą po-
nad ośmiu sekund wyprzedził
Mateusza Świętka. Za wiośla-
rzamiKW-04finiszowałMichał
Kozłowski (KTW Kalisz).

Magdalena Świętek i Anna
Majekwimponującymstyluwy-
grały także wyścig dwójek po-
dwójnych dziewcząt. Zawod-
niczki KW-04 miały na mecie
23-sekundową przewagę nad
swoimi koleżankami klubo-

wymi Beatą Baczyńską i Kamilą
Sobkowiak, a trzecią lokatę za-
jęły Pamela Tomczyk i Maria
Chabierska (KTW Kalisz). W
dwójkach podwójnych chłop-
ców Damian Rewers i Mateusz
Świętekokazalisięnajlepsi,wy-
przedzającoponadpięćsekund
osadę Posnanii: Bartosz Bedna-
rek, Maciej Rzepka.

Zkoleiczwórkapodwójnabez
sternika chłopców KW-04 w
składzie: Adam Zakrawacz,
OskarDanielak,PatrykGumnyi
SzymonSzelągowski,nafiniszu
wyprzedziłaróżnicąponadsied-
miusekundosadęAZSSzczecin.
Gumny,Szelągowski,AdrianJa-
niak i sternik Andrzej Grześ
wwyściguczwórekpodwójnych
zesternikiemzajęlidrugąlokatę,
zniewielkąstratądoosadyKTW
Kalisz: Rafał Kaźmierczak,
EmiliuszSuski,MichałKozłow-
ski, Eryk Górski i sternik Grze-
gorz Kwiatkowski. Natomiast
czwórka podwójna dziewcząt
KW-04 w składzie: Marta Bła-

siak, Zuzanna Walczak, Beata
Baczyńska i Kamila Sobkowiak,
zajęła drugą lokatę, przegrywa-
jąc z osadą KTW Kalisz: Justyna
Raczyńska, Małgorzata Nowi-
cka,IwonaTomczyk,MariaSto-
dolna.

Aleinteresującejwalkiicieka-
wych rozstrzygnięć nie brako-
wało też w regatach mistrzostw
miasta Poznania. W jedynkach
mężczyzn triumfował Adam
Marzec(Posnania),wyprzedza-
jącPiotraMajka(KW-04Poznań)
– strata 06,08 sek. oraz Michała
Kaczmarka(AZSAWFPoznań)–
strata do zwycięzcy 12,34 sek.
Sporo oczekiwano też po wyś-
cigu w dwójkach podwójnych
mężczyzn, gdzie osada Bartosz
Zabłocki i Dawid Grabowski
(Posnania)okazałasięnajlepsza,
wyprzedzającnafiniszuAdama
Marca (Posnania) i Wiktora
Chabela (AZS Kraków) różnicą
3,68 sek. Trzecią lokatę zajęła
osada:MarcinOsajda,PiotrMa-
jek (SMS Poznań/KW-04).

MłodzicyKW-04
finiszowalinajlepiej

Wyścigósemek
wrócinaWartę
Historiawyścigówwioślarskich
ósemekwPoznaniuniejestmo-
że tak długa i prestiżowa jak za-
wody Oxford – Cambridge, ale
teżmaciekawąisięgającąokresu
międzywojennego historię.

Wtedytradycyjniewyścigod-
bywałsięnaWarcie.Osadystar-
towały w okolicy miejscowości
Czapury, natomiast meta znaj-
dowała się koło przystani po-
znańskiej Polonii. Zwycięska
osadaotrzymywałapamiątkową
przechodniąstatuetkę,azawod-
nicy nagradzani byli wieńcami
laurowymi. W tamtym okresie
wwyścigachósemekstartowały
nie tylko osady poznańskich
klubów, ale też klubów z całego
kraju. Wybuch drugiej wojny
światowej na długi czas zatrzy-
mał organizację zawodów.

Mimo ogromnych zniszczeń
wyścigi reaktywowano po woj-
nie. Przez następne lata ósemki
regularnieścigałysiępoWarcie.
Jednak w latach 70. XX wieku
wyścigi ósemek zniknęły z wio-
ślarskiego kalendarza.

W 1992 roku zarząd Wielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich postanowił reak-
tywowaćzwyczajwyścigówóse-
mek, który miał kończyć wio-
ślarski sezon w stolicy Wielko-
polski. Od tego momentu zmie-
niono trasę wyścigu, który to-
czyłsięnaWarcie.Osadystarto-
waływklocachkatedrypoznań-
skiej, natomiast meta usytuo-
wanabyławokolicachprzystani
KlubuWioślarskiego04przyul.
Piastowskiej. Rzeczywiście od
tego momentu był to ostatni
wyścig sezonu, po którym za-
wodnicy, trenerzy i działacze
spotykalisięnawspólnymgrillu.

W2009rokuporazpierwszy

regatyósemekzostałyrozegrane
naJeziorzeMaltańskim.Podob-
nie było także w tym roku. Tra-
dycją stało się też, że poznański
wyścig ósemek toczy się o Pu-
char Prezydenta Miasta Pozna-
nia. Zwycięskie osady – męskie
ikobiece–otrzymująprzechod-
nie, kryształowe puchary. Od
trzech lat puchar otrzymuje też
osada weteranów.

Tegoroczny wyścig ósemek
odbył się przy okazji wioślar-
skich regat o mistrzostwo mia-
sta Poznania. Tym razem na
starcie stanęły trzy osady – KS
Posnania, wspólna ekipa SMS
i KW-04 oraz osada mastersów
KW-04 Poznań. Zdecydowanie
najszybsza była ekipa Posnanii,
którawyprzedziławspólnąosa-
dęSMSiKW-04orazmastersów.

–Wpolskichklubachbrakuje
łódek ósemek, bo są one bardzo
kosztowne. W tegorocznym
wyściguPosnania,współpracu-
jącazUniwersytetemim.Adama
Mickiewicza, wypożyczyła od
uczelninowąłódkęirzeczywiś-
cie było widać jakościową róż-
nicę między ekipami. A ta nowa
łódka kosztowała bagatela 130
tysięcy złotych. Wspólna osada
SMSiKW-04płynęłanastarszej
łódce, a mastersi na mocno już
wysłużonej.Alenikomuniebra-
kowało ambicji i woli walki –
podkreślił Marek Kurek, wice-
prezes Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich.

–Jakkolwiekwszyscyuczest-
nicy wyścigu ósemek bawili się
doskonale, to jednak wielu zau-
ważyło,żejednakregatyrozgry-
wane na Warcie mają swój urok.
Chyba więc w następnym roku
poznański wyścig wioślarskich
ósemek, kończący sezon zosta-
nierozegranyznowuna Warcie
– stwierdził Marek Kurek.

Ósemka KS Posnania okazała się najlepsza w tradycyjnym
wyścigu na zakończenie sezonu
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Mistrzostwa młodzików i mistrzostwa miasta Poznania na Malcie

Podczas zawodów na torze regatowym Malta wystartowało ponad 130 osad ze wszystkich klubów z Wielkopolski, ale
udział wzięli także zawodnicy z województwa zachodniopomorskiego
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