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Ten program funkcjonuje już
od 2002 roku. Program Młodzieżowych Centrów Sportu,
realizuje samorząd miasta Poznania
Program Młodzieżowych Centrów Sportu realizuje wydział
sportu, w wielu dyscyplinach
sportowych.Jednąztychdyscyplinjestwioślarstwo.Partnerem
miastajestWielkopolskiZwiązek
Towarzystw Wioślarskich. Prowadzi on zajęcia centrum
w trzech poznańskich klubach:
KW-04, TW Polonia oraz TW
Tryton.
Środkifinansowe,jakieprzekazuje miasto Poznań, są przeznaczone między innymi na finansowanie trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,którzyuczestnicząwtym
programie.Ztychśrodkówfinansowane jest też wynajęcie niezbędnej bazy sportowej, organizacjalokalnychregatczyzakupy

sprzętu sportowego, służącego
danej grupie szkolenia. Pieniądze władz miasta, w połączeniu
ześrodkamiWZTWiposzczególnychklubów,pozwalająnaracjonalną, przemyślaną i długofalową pracę szkoleniową z adeptami wioślarskimi.
W ramach realizowanego
programuprowadzonejestszkolenie. Co roku w zajęciach
uczestniczygrupaponad100zawodników. Ich postępy sportowe można potem ocenić podczasrankingówmłodzików–cyklu zawodów sprawdzających,
mistrzostwach miasta Poznania
czy też międzywojewódzkich
mistrzostwach młodzików. Programem MCS objęci są także juniorzy, których postępy sportowe oceniane są już podczas mistrzostwPolski.Uzyskanewyniki mają ogromny wpływ na pozycjęsportowąPoznaniawogólnopolskim współzawodnictwie
dzieci i młodzieży.
To dobrze rozumiane i realizowane partnerstwo przyniosło
jużznakomiterezultaty.Towłaśnie w ramach MCS w przeszłości szkolili się m.in. czołowi dzisiaj polscy wioślarze. Julia

Michalska i Magdalena Fularczyk z Trytona trenowały w ramach tego programu, a potem
zostały mistrzyniami świata seniorekwdwójkachpodwójnych,
wywalczyły również brązowy
medal igrzysk olimpijskich
w Londynie, a także zdobywały
srebrnymedalmistrzostwEuropy oraz jeszcze brązowy MŚ.
Równiedobrerezultatyosiągnęli kolejni zawodnicy: Ariana
BorkowskazTrytonaorazAdam
Wicenciak z KW-04, którzy mają za sobą starty w największych
imprezachmiędzynarodowych.
Do tego grona należy zaliczyć
także młodszych: Mateusza
Świętka, Damiana Rewersa czy
Magdę Świętek z KW-04.
– Obecnie w naszym klubie
w ramach MCS trenuje prawie
40 osób, a zajęcia prowadzi
dwóchtrenerówArturFilipekija
– mówi Patryk Majewski, trener
Trytona Poznań.
– W okresie funkcjonowania
MCS rzeczywiście pieniądze
z miasta umożliwiły odpowiednią pracę w naszym klubie. Mieliśmy także zapewnioną odpowiednią ilość sprzętu oraz opłaconą bazę, głównie nad Jezio-
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Wymierne efekty współpracy

b Julia Michalska-Płotkowiak też szkoliła się w ramach MCS
rem Maltańskim. Z pewnością,
gdyby nie fundusze z naszego
miasta, w klubie byłoby nam
zdecydowanie trudniej zapewnić młodzieży warunki do treningu – mówi trener Patryk Majewski.
Trójka trenerów pracuje
w KW-04 Poznań: Mirosław Rewers,SylwiaKaletorazPiotrMajek.Podopiekątychszkoleniow-

ców w KW-04 trenuje prawie50
zawodniczek i zawodników.
– W czasie funkcjonowania
MCS nie musimy się martwić
o zapewnienie odpowiednich
warunków do treningu. Przez
ostatnie lata mogliśmy też odświeżyć nie tylko nasz sprzęt
do pływania. Ten program
na pewno pomaga nam w codziennej, systematycznej pracy

zmłodzieżą–tłumaczyMirosław
Rewers, trener KW-04 Poznań.
Odponaddwóchlatwprogramie uczestniczą także wioślarze
Polonii Poznań. Sportową odbudowę siły tego zasłużonego klubu budują dwaj młodzi trenerzy
MaciejKobylińskiiJacekKnopik.
Efekty ich pracy widać już podczas krajowych zawodów wioślarskich.
– Program działalności Młodzieżowych Centrów Sportu
w naszym mieście przynosi wymierne efekty. Młodzi sportowcy poznańskich klubów osiągają
sukcesy we wszystkich kategoriachwiekowych,anaszemiasto
odlatplasujesięwczołówcenajlepszych ośrodków sportowych
w Polsce. Młodzi wioślarze z naszego miasta mają także najlepsząbazędouprawianiatejdyscypliny w naszym kraju – uważa
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału
Sportu Urzędu Miasta Poznania.
Trzebajeszczedodać,żeosobne Młodzieżowe Centra Sportu
wioślarstwa działają także
przydwóchinnychpoznańskich
klubach – Posnania RBW oraz
AZS AWF. a (JAC)
ą

16 maja ciekawe regaty ósemek na Warcie

Nasi w kadrze na Bled

– Chcemy przede wszystkich
wrócić do pięknej tradycji.
NaWarcieprzedwielulatyodbywały się regaty ósemek, w których uczestniczyły setki osób.
Po raz ostatni takie duże regaty
odbyły się w 1986 roku. Po prawie trzydziestu latach przerwy
chcemy ponownie ożywić Wartę i pokazać ludziom, że nad nasząrzekąmożnarównieżdobrze
odpoczywać i bawić się – mówi
Paweł Szczepaniak, prezes sekcji wioślarskiej Posnanii RBW.
W sobotę, 16 maja na Warcie
odbędą się nie tylko wioślarskie
regaty, ale także festyn dla
wszystkich uczestników i kibi-

Ten rok jest bardzo interesujący
dla polskich wioślarzy. Na przełomie sierpnia i września
wAiguebeletteweFrancjiodbędąsięmistrzostwaświataseniorów, podczas których wioślarze
będą walczyli o olimpijskie paszporty do Rio de Janeiro.
W ostatni weekend maja
naJeziorzeMaltańskimrozegrane zostaną natomiast mistrzostwa Europy seniorów, w których nie powinno zabraknąć zawodniczekizawodnikówzwielkopolskich klubów.
Przedsmak tegorocznych regat nastąpi już w nadchodzący
weekend w słoweńskiej miej-

ców. Regaty zostaną rozegrane
na dwóch dystansach – 3 i 8 km.
Na krótszym dystansie popłyną
najmłodsiadepcitejdyscypliny,
a start nastąpi przy moście kolejowym na Starołęce. Z kolei
ośmiokilometrowydystansrozpocznie się w Czapurach. Meta

Chcemy ożywić
Wartę i pokazać
ludziom, że można
dobrze odpoczywać
i bawić się

PA R T N E R Z Y K R A J O W I

nawysokościprzystaniPosnanii
RBW oraz KW-04 i Trytona
przy moście Królowej Jadwigi.
Początek imprezy o godzinie
11,azakończeniepołączoneznagrodamiifestynemogodz.14.30
naliniimety.Wregatachwezmą
udział wioślarze we wszystkich
kategoriachwiekowych:odmłodzików do mastersów.
–Doregatósemekzgłosiłysię
jużekipyzWrocławia(dwieosady: żeńska i męska), Torunia,
Płocka i Warszawy. Nie zabraknie oczywiście osad Posnanii
RBWorazKW-04iTrytona.Wystartują także czwórki najmłodszych wioślarzy i liczę, że takie

osady wystawią wszystkie poznańskie kluby. Wiem, że
nadwystawieniemósemkąpracują także na Politechnice Poznańskiej, na czele z rektorem
profesorem
Tomaszem
Łodygowskim. Cieszę się, że
mieszkańcy naszego miasta będąmieliokazjęzobaczyćnaWarcietakwieleosaditakwieluwioślarzy. Może niektórzy spróbują
potem wioślarskiej turystyki? –
zastanawia
się
Paweł
Szczepaniak.
16 maja nad poznańską Wartą może być naprawdę bardzo
ciekawie i kolorowo. a (JAC)
ą

scowości Bled, gdzie odbędą się
zawody Pucharu Świata.
W kadrze narodowej prowadzonejprzeztreneraAleksandra
Wojciechowskiego (jedynka,
dwójka i czwórka podwójna) są
Dawid Grabowski i Wiktor
Chabel (obaj Posnania RBW)
i Adam Wicenciak (KW-04 Poznań). Z kolei w kadrze kobiet
Marcina Witkowskiego jest
Ariana Borkowska (Tryton Poznań). Ewentualny udany start
w Bled z pewnością zwiększy
szanse na występ w biało-czerwonychbarwachwpoznańskich
ME, a potem też w mistrzostwach świata. a (JAC) ą

