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PODSTAWY WIOŚLARSTWA

Jak oglądać
regaty?
Konkurencje,
sprzęt, zasady
wyścigów...
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Rekordowe regaty
na maltańskim torze
Podczas 75. Mistrzostw Europy w Po-
znaniu rywalizacja o medale toczyć się
będzie w 17 konkurencjach – 14 olim-
pijskich i trzech nieolimpijskich.
Na starcie stanie rekordowa liczba
uczestników – 850 zawodniczek i za-

wodników z 33 krajów, przez trzy dni
rozegranych zostanie 150 wyścigów!

Polska, należąca do najliczniej-
szych ekip będzie miała swoich repre-
zentantów w 14 konkurencjach (11
olimpijskich i trzech nieolimpijskich).
Nie wystawiamy swych przedstawi-
cieli jedynie w wyścigach męskich je-
dynek, męskich dwójek bez sternika
i żeńskich ósemek.

Czy możemy liczyć na medale? Bez
wątpienia tak – zwłaszcza w rywaliza-
cji dwójek podwójnych pań szansę ma
osada Magdalena Fularczyk-Kozłow-
ska z Natalią Madaj. Wiele mogą zdzia-
łać czwórka podwójna kobiet i męska
ósemka. A poznaniacy? Wystartuje ich
czworo: Julia Michalska-Płotkowiak,
Adam Wicenciak z Dawidem Grabow-
skim i Wiktor Chabel.

Wioślarze polubili Poznań od 2004
roku, kiedy odbyły się tutaj mistrzo-
stwach świata do lat 23 oraz pierwsze
regaty Pucharu Świata. Potem rozgry-
wano na Jeziorze Maltańskim mistrzo-
stwa Europy seniorów (2007 r.), mi-
strzostwa świata seniorów (2009 r.),
światowe regaty masters, regaty kwa-
lifikacyjne do igrzysk olimpijskich
i jeszcze dwukrotnie Puchar Świata.

Program mistrzostw
Czwartek, 28 maja

godz. 18.30 – ceremonia otwarcia
Piątek, 29 maja

godz. 9.30 – eliminacje
godz. 15.30 – repesaże

Sobota, 30 maja
godz. 9.30 – półfinały, repesaże

Niedziela, 31 maja
godz. 10.30 finały A

Ponad 150 wyścigów, 17 kompletów medali, 850 zawodniczek i zawodników z 33 krajów

Leszek Gracz
l.gracz@glos.com

FO
T.

AR
CH

IW
U

M

UCZESTNICY

33 reprezentacje
na wodzie.
Przedstawiamy
polską ekipę
z poznaniakami

STREFA AKTYWNOŚCI

Przy okazji
regat będzie
uruchomiona
strefa zabawy
dla dzieci
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