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Wioślarstwo//Mistrzostwa Europy w Poznaniu//

Chyba jedyne, co łączy wioślar-
stwozkajakarstwem,tofakt,że
wobu dyscyplinach sportowcy,
podkonując dystans nawodzie,
korzystają z łódek. I na tym po-
dobieństwa wzasadzie się koń-
czą. Inna jest budowa łódek, in-
na technika wiosłowania, zu-
pełnieróżniąsięwiosła,anawet
sposób zasiadania w łódkach.

Łódka
Jednoosobowa łódź wioślarska
(skiff), w wersji wyczynowej
ma długość około 8 m, szero-
kość O,3 m i wagę nie mniejszą
niż 14 kg . Największą łódką jest
ośemka, w której poza ośmio-
ma wioślarzami zasiada też
sternik. Jej długość to 18 m,
a ciężar 98 kg. To najszybsza
łodź, która płynie z szybkością
ponad 6 m/sek.

Do lat sześćdziesiątych bu-
dowano wioślarskie łodzie
sportowe owewnętrznych kon-
strukcjach drewnianych z po-
szyciem z forniru cedrowego.
Obecnie łodzie budowane są
z tworzyw sztucznych, żywic
epoksydowych, maty szklanej
lub węglowej i lekkich stopów.
We wszystkich typach wioślar-
skich łodzi sportowych wystę-
pują takie same lub podobne
części konstrukcyjne. Usztyw-
nienie skorupy łodzi zapewnia
odpowiednia do danego typu
łodzi konstrukcja żeber, listew
i burt. Kadłub posiada komorę
przednią z umieszczoną na
dziobie kulką ochronną, komo-
rę tylną z płetwą (mieczem)
i sterem. Płetwa występuje we
wszystkich typach łodzi i za-
pewnia utrzymanie prostego
kierunku płynięcia łodzi. Środ-
kowa część łodzi mieści stano-
wiska wioślarzy posiadające
podnóżki ze specjalnymi buta-
mi i wózki poruszające się
naszynach (patrz grafika obok).

Sprzęt używany przez wio-
ślarzy jest produkowany
w oparciu o najnowsze techno-
logie, zatem nie dziwi, iż łodzie
kosztować mogą nawet powy-
żej 150 tys. złotych.

Wiosła
Konkurencje wioślarskie różnią
się liczbą wiosłujących i rodza-
jem używanych wioseł. Wiosła
mają jedno pióro i są przytwier-
dzone do burty łodzi za pomo-
cą dulek. Są dwa rodzaje wio-

seł – krótkie i wówczas zawod-
nik korzysta zpary wioseł i każ-
de z nich obsługuje jedną ręką
oraz długie – wtedy każdy za-
wodnik ma do dyspozycji tyl-

ko jedno wiosło, które obsługu-
je oburącz.

Wiosła „krótkie” mają dłu-
gość ok. 300 cm, natomiast
wiosła „długie” mają wymiar
około 378-382 cm . Zbudowane
są z trzonu przedzielonego
pierścieniem (opierającym się
o dulkę), dzielą się na część
odręczną zakończoną piórem
i część doręczną zakończoną rę-
kojeścią. Dawniej wykonywa-
ne z drewna, obecnie z żywic
epoksydowych i włókna węglo-
wego. Kształt piór wioseł ule-

gał ewolucji w celu zmniejsze-
nia poślizgu pióra w wodzie
i najlepszego wyzyskania pra-
cy. Długie, wąskie pióra zmie-
niono na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych
na krótsze i szerokie („łopaty”),
a w latach osiemdziesiątych
na asymetryczne „toporki”, le-
piej „stojące” w wodzie.

Osada
Zespół zawodników w jednej
łódce to osada. W wioślarstwie
wyczynowym osady są jedno-
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Kajakarstwo, wioślarstwo –
wciąż jeszcze często zdarza
nam się mylić te dwie dyscy-
pliny sportowe. Niby podob-
ne, ale jakże jednak różne

Kobiety
jedynka – Julia Michalska-

Płotkowiak (Tryton Poznań)
dwójka podwójna – Magda-

lena Fularczyk-Kozłowska
(RTW Lotto Bydgostia), Natalia
Madaj (RTW Lotto Bydgostia)

czwórka podwójna – Joanna
Leszczyńska (WTW Warsza-
wa), Monika Ciaciuch (RTW
Lotto Bydgostia), Maria Spring-
wald (AZS AWF Kraków), Ag-
nieszka Kobus (AZS AWF War-
szawa)

dwójka bez sterniczki – An-
na Wierzbowska (AZS AWF
Kraków), Maria Wierzbowska
(AZS AWF Kraków)

jedynka wagi lekkiej – Kata-
rzyna Wełna (AZS AWF Kra-
ków)

dwójka podwójna wagi lek-
kiej – Weronika Deresz (WTW
Warszawa), Joanna Dorociak
(WTW Warszawa)

Mężczyźni
dwójka podwójna – Adam

Wicenciak (KW-04 Poznań),
Dawid Grabowski (Posnania
RBW)

czwórka podwójna – Miro-
sław Ziętarski (AZS UMK
Energa Toruń), Mateusz Biskup
(AZS AWFiS Gdańsk), Dariusz
Radosz (RTW Lotto Bydgostia),
Wiktor Chabel (Posnania RBW)

czwórka bez sternika męż-
czyzn – Konrad Wojewodzic
(Wisła Grudziądz), Damian

Rosolski (AZS AWF Gorzów
Wlkp.), Rafał Hejmej (CWZS Za-
wisza Bydgoszcz), Piotr Hojka
(RTW Lotto Bydgostia)

jedynka wagi lekkiej męż-
czyzn – Jerzy Kowalski (Gopło
Kruszwica),

dwójka podwójna wagi lek-
kiej mężczyzn – Artur Miko-
łajczewski (Gopło Kruszwica),
Miłosz Jankowski (AZS AWFiS
Gdańsk)

dwójka bez sternika wagi
lekkiej mężczyzn – Bartosz
Pszczółkowski (AZS AWFiS
Gdańsk), Patryk Pszczółkowski
(AZS AWFiS Gdańsk)

czwórka bez sternika wagi
lekkiej mężczyzn – Miłosz
Bernatajtys (RTW Lotto Byd-
gostia), Rafał Serwiak (AZS
AWFiS Gdańsk), Dawid Kamiń-
ski (AZS AWFiS Gdańsk). Mate-
usz Drab (AZS AWF Gorzów
Wlkp.)

ósemka – Piotr Juszczak
(CWZS Zawisza Bydgoszcz), Mi-
chał Szpakowski (CWZS Zawi-
sza Bydgoszcz), Krystian
Aranowski (CWZS Zawisza
Bydgoszcz), Marcin Brzeziński
(WTW Warszawa), Mikołaj Bur-
da (RTW Lotto Bydgostia), Ma-
teusz Wilangowski (Wisła
Grudziądz), Zbigniew Scho-
dowski (AZS AWF Gorzów
Wlkp.), Robert Fuchs (AZS
UMK Energa Toruń) i ster-
nik Daniel Trojanowski (CWZS
Zawisza Bydgoszcz) a
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Najpierw pióra
wioseł były długie

i wąskie, potem
nastały „łopaty”,

a teraz są „toporki”


