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Mistrzostwa na Szałem

Regaty połączone były z mię-
dzynarodowymi warsztatami
wioślarskimi w ramach współ-
pracy KTW Kalisz oraz niemie-
ckiego klubu RC Tegel.

ZawodynajeziorzeSzałeroz-
grywanebyłynadystansie1000
metrów i dla wielkopolskich ju-
niorówbyłydoskonałymspraw-
dzianem przed centralnymi
kontrolnymiregatamijuniorów.

Wjedynkachjuniorekzdecy-
dowanie najlepsza była Marta
Korzun(MOSEłk/SMSPoznań),
która z czasem 03:58 min wy-
przedziłakoleżankęzSMS-u,re-
prezentującąKTWKalisz–Alek-
sandrę Manikowską (04:03).
Na trzeciej pozycji finiszowała
Jolanta Madalińska (Posnania
RBW) – 04:08.

W wyścigu dwójek podwój-
nych Korzun i Manikowska
stworzyły skuteczny duet i wy-
grały rywalizację w tej konku-

rencji, wyprzedzając różnicą
czterech sekund ekipę Posnanii
RBW: Jolantę Madalińską
i Mariannę Jaskułę. Na trzeciej
pozycji uplasowały się Paulina
Kowalska i Martyna Rewers
(KW-04 Poznań).

– Ten sezon rozpoczął się dla
mnie udanie, bo wcześniej za-
jęłam drugie miejsce w rega-
tach Nadziei Olimpijskich. Tu-
taj startowałam w wyższej ka-
tegorii wśród juniorek i zajęłam
drugą lokatę. W tym sezonie
na pewno chcę obronić tytuł
mistrzyni kraju w juniorkach
młodszych. Chciałabym też po-
jechać na zawody o Puchar
Młodzieży do Szeged. Przy sy-
stematycznym treningu jest to
jak najbardziej realne – mówiła
wychowanka KTW Kalisz Alek-
sandra Manikowska. Trzeba
dodać, że Manikowska wspól-
nie z Korzun mają za sobą start
w tegorocznych regatach Baltic
Cup w Kopenhadze. W dwój-
kach podwójnych duet SMS Po-
znań na sprinterskim dystansie
500 m zajął trzecią pozycję.

Interesująca była rywaliza-
cja w jedynkach juniorów. Naj-

szybszy był Dawid Pieniak
(KW-04), który na finiszu wy-
przedził wyraźnie (różnicą
siedmiu sekund) Gustawa
Stachowskiego (Posnania
RBW). Poznańskiej dwójce pró-
bował pomieszać szyki zawod-
nik RC Tegel – Julian Zimmer-
mann, ale sił starczyło mu na
trzecie miejsce. Dawid Pieniak
wspólnie z Mikołajem Rewer-
sem okazał się także najlepszy
w rywalizacji dwójek podwój-
nych. Zawodnicy KW-04 z cza-
sem 03:21 wyprzedzili Michała
Suszkę i Gustawa Stachow-
skiego (Posnania RBW). Trzecią
lokatę zajęli goście z Niemiec –
wspomniany Zimmermann
i Jan Niklas Ohler.

Z kolei w wyścigu jedynek
juniorów młodszych triumfo-

wał Kacper Łukaszewicz (Pegaz
Wrocław), który wyprzedził
dwóch zawodników KW-04:
Adriana Trzeciaka i Jana
Kasprzaka. W tej samej katego-
rii wiekowej w dwójkach po-
dwójnych wspomniany Łuka-
szewicz w parze z Bartło-
miejem Zalegą równo minęli li-
nię mety z Trzeciakiem i
Kasprzakiem.

Inaczej było w dwójkach po-
dwójnych juniorek młodszych.
Aleksandra Manikowska wraz
z Magdaleną Sochocką (KTW
Kalisz) okazały się najlepsze.
Za kaliską dwójką finiszowały
dwa duety Posnanii RBW – Ju-
lia Wójcik i Wiktoria Majewska
oraz Zofia Przybylska i i Patry-
cja Adamczak.

Ciekawa była walka
w juniorskich czwórkach. Eki-
pa Posnanii RBW: Michał Susz-
ka, Gustaw Stachowski, Jędrzej
Staniewicz i Wojciech Kliński
minimalnie wyprzedziła na fi-
niszu osadę KW-04 Poznań,
płynącą w składzie: Dawid
Pieniak, Mikołaj Rewers, Mar-
cin Kamiński, Stanisław
Sadowski. a (JAC)

b Nad zalewem Szałe pod Kaliszem wystąpiło ponad 150 zawodniczek i zawodników nie tylko z Wielkopolski
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Ponad 150 wioślarzy wzięło
udział w otwartych mistrzo-
stwach województwa wielko-
polskiego, jakie odbyły się na
zalewie Szałe pod Kaliszem

W upalny, gorący pierwszy we-
ekend lipca na torze regato-
wym Malta w Poznaniu, spot-
kanie na wodzie wyznaczyli so-
bie wioślarscy mastersi. To już
tradycyjna impreza, na stałe
wpisana w kalendarz wioślar-
skiej rywalizacji.

– Po doświadczeniach ze
światowych regat masters, ja-
kie odbyły się w Poznaniu w
2011 roku, środowisko wioślar-
skich weteranów zwróciło się
z prośbą, abyśmy cyklicznie, co
roku organizowali regaty właś-
nie dla ludzi, którzy już zakoń-
czyli zawodowe uprawianie tej
dyscypliny – powiedział Alek-
sander Daniel, prezes WZTW.

W tegorocznych regatach
udział wzięło ponad 120 za-
wodniczek i zawodników, któ-
rzy rywalizowali na dystansie
1000 metrów. Walka toczyła się
w kilku kategoriach wieko-
wych, a na maltańskim torze
nie brakowało interesującej
i emocjonującej, sportowej, ale
też poważnej, zabawy. Wielu
wioślarzy potrafiło w ciągu
dwóch dni wystąpić w kilku
osadach. Liczył się aktywny
udział w rywalizacji, ale połą-
czony był on również z towa-
rzyskimi spotkaniami i wymia-

ną doświadczeń, nie tylko
związanych z wioślarstwem.

– Dla mnie nie ma różnicy,
czy płynę tysiąc metrów czy kil-
ka kilometrów. Na pewno war-
to wiosłować, bo to daje dodat-
kowe siły. Szkoda tylko, że nie
ma więcej moich rówieśników,
z którymi moglibyśmy zmie-
rzyć nasze możliwości. Więk-
szość startujących to młodzi lu-
dzie – powiedział 79-letni prof.
Andrzej Jurga, najstarszy
uczestnik tegorocznych regat
mastersów.

Z dużym powodzeniem
startowali zawodnicy KW-04:
Piotr Tobolski (uczestnik
igrzysk w Moskwie 1980) oraz
Tomasz Majchrzak, którzy wy-
grali rywalizację w dwójkach
podwójnych, a potem jeszcze
skutecznie walczyli w czwór-
kach podwójnych w osadzie
z Mariuszem Mikołajczakiem
i Tomaszem Ratajakiem. Pano-
wie stanęli również do atrakcyj-
nej rywalizacji ósemek (osadę
uzupełnili: Sebastian Ryś, Jaro-
sław Chwalisz, Tomasz
Wojaczyk i Michał Majchrzak).
Poznańska ósemka w pokona-
nym polu zostawiła osady ze
Szczecina, Wrocławia i Byd-
goszczy. a (JAC)

Mastersi bardzo lubią
Jezioro Maltańskie

W ostatniej dekadzie czerwca
odbyły się dwie ważne impre-
zy wioślarskie. W Płocku za-
wodniczki i zawodnicy walczy-
li o medale w mistrzostwach
Polski w sprincie, natomiast
w Kruszwicy juniorzy stanęli
do walki w centralnych rega-
tach kwalifikacyjnych.

W Płocku ze startu może być
zadowolona Ariana Borkowska
(Tryton Poznań), która w je-
dynkach przegrała jedynie
z Sylwią Lewandowską (WTW

Warszawa). W Kruszwicy junio-
rzy i juniorzy młodsi walczyli
przede wszystkim o jak najlep-
sze czasy, pozwalające myśleć
o medalach w zbliżających się
MP, a w dalszej perspektywie
miejsca w kadrze narodowej
na najważniejsze imprezy mię-
dzynarodowe. Juniorzy o me-
dale MP walczyć będą w Pozna-
niu (18-19 lipca), a juniorzy
młodsi powalczą o medale
OOM w Kruszwicy (24-26 lip-
ca). a (JAC)

Lipiec będzie ważny
i kluczowy dla juniorów

Chcę obronić tytuł
mistrzyni kraju w

juniorkach – mówi
Aleksandra

Manikowska


