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Wszyscy marzą o Rio

Prawie 600 zawodniczek i za-
wodników z 35 krajów walczyło
wstolicyWielkopolskiomedale
mistrzostwStaregoKontynentu.

Europejskiczempionattoczył
się w Poznaniu już po raz trzeci.
Po raz pierwszy w 1958 roku,
po raz drugi – w 2007 roku, a te-
raz powrócił po ośmiu latach
przerwy.Wskładziereprezenta-
cji Polski byli Wielkopolanie.
Wgronieprawie40osóbznaleź-
lisię:JuliaMichalska-Płotkowiak
(Tryton Poznań), Adam
Wicenciak(KW-04Poznań)oraz
Dawid Grabowski i Wiktor
Chabel (obaj Posnania RBW).
Wartopodkreślić,żecałaczwór-
kazawodnikówtrenujewkadrze
narodowej pod opieką poznań-
skichszkoleniowców–Aleksan-
dra Wojciechowskiego (męż-
czyźni)iMarcinaWitkowskiego.

Julia Michalska-Płotkowiak
startowała w tak dużej imprezie
po raz pierwszy po ponad dwu-

letniejprzerwiemacierzyńskiej.
Tymrazemwjedynkach.Wgro-
nie 11 startujących zawodniczek
uplasowałasięnaósmejpozycji,
co na pewno nie zadowalało ani
jej, ani jej trenera.

– Przekonałam się jednak, że
mogęnawiązaćwyrównanąwal-
kęzczołowymizawodniczkami.
Wtymrokunajważniejszesąmi-
strzostwa świata we Francji,
gdziemożnawywalczyćolimpij-
skie kwalifikacje. Czy to mi się
uda?Teraztegoniewiem.Obec-
niemoimpriorytetemjestrodzi-
na. Jeśli przygotowania do mi-
strzostw świata nie pozwolą mi
odpowiedniozająćsięwychowa-
niem córki, to wszystko się mo-
że zdarzyć – powiedziała Julia
Michalska-Płotkowiak.

PrzybiciswoimstartemwPo-
znaniu byli Adam Wicenciak
i Dawid Grabowski, którzy star-
towaliwdwójkachpodwójnych.
PoznaniacypopłynęliwfinaleC,
gdzie zajęli piątą pozycję. Czy
po takim występie otrzymają
szansę na rehabilitację?

– Na pewno jesteśmy mocno
zawiedzeni naszym występem.
Pojedziemy na kolejne zgrupo-
waniedo Wałczaipopracujemy

nad poprawą naszej dyspozycji
– powiedział Adam Wicenciak.

– Nie zamierzamy się podda-
waćibędziemywalczylioudział
w nadchodzących mistrzo-
stwach świata. Cały czas myśli-
my o Rio i wierzę, że możemy
byćzdecydowanieskuteczniejsi
w walce z czołówką światową –
mówi Dawid Grabowski.

Spokojny o reprezentacyjną
nominację może być natomiast
Wiktor Chabel, który startował
w czwórkach podwójnych.
Chabel,MateuszBiskup,Dariusz
RadosziMirosławZiętarskizaję-
li czwartą pozycję i byli bardzo
blisko podium ME.

– Czujemy, że mamy jeszcze
rezerwy i stać nas na zdecydo-
wanie lepsze pływanie. To daje
nadzieję na udane kolejne star-
ty. I przede wszystkim chcemy
powalczyć we Francji o olimpij-
skie paszporty. Uważam, że jest
to realne i naprawdę możemy
pojechać za rok do Rio de Janei-
ro – powiedział Wiktor Chabel.

Podczas75.mistrzostwEuro-
py w wioślarstwie seniorów
wPoznaniu,biało-czerwoniwy-
walczyli trzy medale: jeden zło-
ty i dwa brązowe. Tytuł mi-

strzowski obroniły sprzed roku
Magdalena Fularczyk-Kozłow-
ska i Natalia Madaj w dwójkach
podwójnych. Podopieczne tre-
nera Marcina Witkowskiego
z pewnością skutecznie zapre-
zentująsięwMŚweFrancjiiwy-
walczą olimpijską nominację.
Dużeszansenatomająteżpanie
zczwórkipodwójnej,którezdo-
były w Poznaniu brąz: Agniesz-
ka Kobus, Joanna Leszczyńska,
Maria Springwald i Monika
Ciaciuch.

Powody do zadowolenia ma
także inny z poznańskich szko-
leniowców Przemysław
Abrahamczyk, trenujący kobie-
tywwadzelekkiej.Brązowyme-
dal Weroniki Deresz i Joanny
Dorociak w dwójkach podwój-
nychwagilekkiej,każebyćopty-
mistą przed MŚ i kwalifikacjami
olimpijskimi.

A za rok, w dniach 17-19
czerwca2016,reprezentanciPol-
ski będę mogli sprawdzić swoją
formęprzedigrzyskamiolimpij-
skimi. W tym terminie na Jezio-
rze Maltańskim w Poznaniu od-
będą się bowiem ostatnie zawo-
dyPucharuŚwiataprzyszłorocz-
nej edycji. a (JAC) ą

b Wiktor Chabel (pierwszy z lewej) i jego koledzy z czwórki podwójnej zajęli czwarte miejsce i powalczą o olimpijskie paszporty
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75. mistrzostwa Europy w wio-
ślarstwie seniorów przeszły
już do historii. Nad Jeziorem
Maltańskim w Poznaniu było
gwarno i kolorowo

Niezłe starty juniorów
i młodzieżowców
Wmajutradycyjnierozgrywane
są wioślarskie imprezy między-
narodowe. Nie inaczej było
wtymroku.Wzięławnichudział
spora grupa zawodniczek i za-
wodnikówzwielkopolskichklu-
bów.

W pierwszy weekend maja
odbyły się regaty w Mona-
chium. W tych dużych zawo-
dach brało udział ponad dwieś-
cie zawodniczek i zawodników
z12krajówwkategorii juniorów
i juniorów młodszych. W pol-
skiejreprezentacjistartowało30
wioślarek iwioślarzy. Tradycyj-
nie wysoki poziom zaprezento-
wały ekipy Niemiec i Wielkiej
Brytanii.

Zpolskichosaddobrzezapre-
zentowałysięprzedewszystkim
krótkie wiosła kobiet i męż-
czyzn. Męska czwórka podwój-
na w składzie: Bartłomiej
Dżuniński (AZS Politechnika
Wrocław), Marcin Krysiński
(PTW/SMS Płock), Dawid
Pieniak (KW-04 Poznań) i Rafał
Staszak (AZS Szczecin) zdobyła
brązowy medal.

ReprezentanciPolskiprzygo-
towująsiędotegorocznychmło-
dzieżowych mistrzostw świata
(22-26 lipca w Płowdiw). 16 i 17
maja w Essen odbyły się regaty
międzynarodowe, gdzie polska
kadra w tej kategorii wiekowej
udanie startowała (22 osoby).
W pierwszym dniu biało-czer-
woni zdobyli trzy medale –
po jednym w każdym kolorze.
PozłotysięgnęłaKatarzynaWeł-
na (AZS AWF Kraków) w jedyn-
kach wagi lekkiej. Srebrny zdo-
była czwórka podwójna: Szy-

mon Pośnik (AZS AWF Warsza-
wa), Jakub Dominiczak (Lotto
Bydgostia), Dominik Czaja (AZS
AWF Kraków) i Marcin Sobieraj
(PosnaniaRBW).Polacyprzegra-
li tylko z Kanadyjczykami.
Zdwiemaosadaminiemieckimi
przegraliDominikCzajaiMarcin
Pawłowski (Lotto Bydgostia)
w dwójkach podwójnych i zdo-
byli brązowy medal.

W drugim dniu regat Polacy
zdobyli jeszcze cztery następne
medale – dwa złote i dwa sreb-
rne. Zwycięstwa zanotowały
obieczwórkipodwójne–żeńska
i męska (ta sama, która dzień
wcześniej zajęła drugie miejsce
z Marcinem Sobierajem w skła-
dzie). Na drugim stopniu po-
dium stanęli Katarzyna Wełna
oraz Jarosław Zapał i Łukasz
Stasiewiczwdwójkachpodwój-
nychwagilekkiej.WEssenstar-
towali jeszcze Magdalena
Świętek (KW-04 Poznań)
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej oraz Tomasz Rachwał
(Posnania RBW) w czwórkach
bezsternika,alenieosiągnęlita-
kich sukcesów, jak ich koledzy.

W dniach 23-24 maja w cze-
skich Racicach odbyły się mi-
strzostwa Europy juniorów,
gdziewystartowałosiedempol-
skich osad. Biało-czerwoni za-
pewnili sobie trzy miejsca w fi-
nałach A. Piąte miejsce zajęła
czwórka bez sterniczki, a szóste
miejsca – dwójka bez sterniczki
i czwórka podwójna kobiet. Da-
wid Pieniak (KW-04 Poznań) ra-
zem z Rafałem Staszakiem (AZS
Szczecin) w dwójkach podwój-
nych zajęli drugie miejsce w fi-
nale B. Z kolei Marta Korzun
(MOSEłk/SMSPoznań),trenują-
capodopiekąszkoleniowcaTry-
tona Poznań oraz Katarzyna
Pilch (AZS AWF Kraków) zajęły
trzecie miejsce w finale C
wdwójkachpodwójnych.Tego-
rocznemistrzostwaświatajunio-
rów odbędą się w Rio de Janeiro
w dniach 5-9 sierpnia. a (JAC)
ą

W mistrzostwach
Europy juniorów

w Racicach, Polacy
nie zdobyli niestety

medali
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