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A oni w Rio już byli!

To już tradycyjna impreza wioślarska na Jeziorze Maltańskim
na początku września każdego
roku. W nadchodzący weekend
odbędą się bowiem Otwarte
Mistrzostwa Miasta Poznania
oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
W tej imprezie wystartują
zawodnicy nie tylko wszystkich
wielkopolskich klubów, ale też
klubów z województwa zachodniopomorskiego. Od wielu lat taka formuła rywalizacji
najmłodszych adeptów tej dyscypliny bardzo dobrze się
sprawdza. Na listach startowych zawodów znalazło się
prawie 150 osób.
– To jedna z najważniejszych
imprez dla młodzików i juniorów w całym sezonie. Podczas
tej imprezy nasza młodzież za-

Dokładnie rok przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich
w Rio de Janeiro (5 sierpnia),
rozpoczęły się MŚ juniorów
w wioślarstwie

prezentuje swoje aktualne
umiejętności. Przekonamy się,
jak dziewczęta i chłopcy trenowali w ostatnich miesiącach. To
też ważna impreza, dająca odpowiedź, jak nasi młodzi zawodnicy się rozwijają. Jednocześnie zdobywają punkty
do różnego rodzaju rankingów
i klasyfikacji, a przez to zdobywają finanse na następny sezon
– tłumaczy Marek Kurek, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Rywalizacja toczyć się będzie w jedynkach, dwójkach
i czwórkach. Nie zabraknie zawodniczek i zawodników w kategorii młodzieżowej i seniorów. Startować także będą
dziewczęta i chłopcy. Początek
zawodów w sobotę o godz.
10.00. a (JAC)

Wtejimpreziewzięłaudziałjedna polska osada, czwórka podwójna mężczyzn w składzie:
RafałStaszak(AZSSzczecin),Dawid Pieniak (KW-04 Poznań),
Marcin Krysiński (SMS/PTW
Płock) i Bogumił Łyczak (Gopło
Kruszwica). Młodzi zawodnicy
jako pierwsi spośród biało-czerwonych mogli wystartować
na olimpijskim torze i spisali się
bardzo dobrze, bo zajęli piąte
miejsce w gronie dwudziestu
startujących osad.
– Ciężko pracowaliśmy od
połowy czerwca w Wałczu na
zgrupowaniu ikiedy dowiedzieliśmy się, że pojedziemy do Brazylii, byliśmy po prostu szczęśliwi. Do Rio jechaliśmy z ogromnymi nadziejami, tym bardziej
że byliśmy dobrze przygotowani, a wiedzieliśmy też, które z
osad będą najmocniejsze. Spotykaliśmy się z nimi we wcześniejszych regatach juniorskich
wmajuw Monachiumimistrzostwach Europy w Racicach. To-

Wiosła wyróżnione

b Na zdjęciu Rafał Staszak, Dawid Pieniak z KW-04 Poznań, trener Artur Jankowiak, Marcin Krysiński
i Bogumił Łyczak na mistrzostwach świata w Rio de Janeiro
czyliśmy z nimi twardą wyrównaną walkę – mówi Dawid
Pieniak z KW-04 Poznań.
Rzeczywiście czwórka białoczerwonych, pracująca pod
szkoleniową opieką Artura
Jankowiaka, spisała się w Rio de
Janeirobardzodobrze.Wprzedbiegach Polacy zajęli drugą pozycję z czasem 06:00, 18. Lepsi
od naszych wioślarzy byli tylko
Brytyjczycy (05:56,93). W wyścigu półfinałowym Staszak,
Pieniak, Krysiński i Łyczak zaję-

li trzecie miejsce (06:07,35)
i awansowali do finału A mistrzostw świata. W tym wyścigu ulegli jedynie Ukraińcom
i Niemcom. W finale mocno
wiało i czasy osad były nieco
gorsze niż wcześniej. Zwyciężyli Brytyjczycy przed Niemcami
i Ukraińcami, a Polacy zajęli piątą pozycję, tracąc do podium jedynie dwie sekundy.
– Naprawdę byliśmy usatysfakcjonowani po tym finale,
ale jednocześnie czuliśmy nie-

dosyt, bo mogliśmy zdobyć medal. Mimo wszystko był to udany start, dający nadzieję na dobre rezultaty w przyszłości. To
też jest zachęta do jeszcze lepszej pracy – stwierdził Dawid
Pieniak.
Warto dodać, że poznaniak
Dawid Pieniak wspólnie z Rafałem Staszakiem podczas majowych ME juniorów w Racicach,
zajęli w dwójkach podwójnych
drugie miejsce w finale B (ósme
w całej stawce). a (JAC)

Walka o olimpijskie paszporty rozpoczęta
FOT. ADRIAN WYKROTA

W sobotę, 15 sierpnia na Rynku
Starego Miasta w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie plebiscytu „Ikony Poznania
na 70-lecie Głosu Wielkopolskiego”. Czytelnicy wybierali
laureatów w trzech kategoriach: Ambasador Poznania,
Kultowy lokal oraz Wydarzenie
70-lecia.
W tej ostatniej kategorii znakomite drugie miejsce zajęły
mistrzostwa świata w wioślarstwie seniorów, jakie odbyły się
na Jeziorze Maltańskim w 2009
roku. Dyplom z rąk organizatorów plebiscytu odebrał Aleksander Daniel – prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.
– Bardzo się cieszę, że mistrzostwa świata w wioślarstwie, jakie zorganizowaliśmy
na Malcie w 2009 roku, znalazły się w tak znakomitym gronie laureatów, festiwalu Transatlantyk i festiwalu Malta.

FOT. ARCHIWUM DAWIDA PIENIAKA

Tradycyjnie na Malcie
młodzież we wrześniu

b Prezes Aleksander Daniel
z plebiscytowym dyplomem
Mieszkańcy naszego miasta pamiętają więc naszą wielką imprezę sportową i mam nadzieję,
że doceniają obecność naszej
dyscypliny w Poznaniu – powiedział Aleksander Daniel,
prezes WZTW. a
(JAC)

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

Od prawie tygodnia polscy
wioślarze są już we Francji.
W minioną niedzielę
w Aiguebelette rozpoczęły się
mistrzostwa świata seniorów
To najważniejsza w tym roku
impreza dla biało-czerwonych,
będąca kwalifikacjami olimpijskimi do Rio de Janeiro.
We Francji jest czternaście
polskich osad. Wśród startujących jest dwójka poznaniaków:
Julia Michalska-Płotkowiak
(Tryton) w jedynkach oraz Wik-

tor Chabel (Posnania RBW)
w osadzie czwórki podwójnej.
Z reprezentantami Polski pracuje trzech szkoleniowców
z Poznania: Marcin Witkowski
(kadra kobiet), Aleksander Wojciechowski (kadra mężczyzn)
oraz Przemysław Abrahamczyk
(kadra kobiet wagi lekkiej).
– Słabych we Francji nie ma.
Na pewno cztery osady – Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania
czy Włochy przybyły na mistrzostwa z zamiarem zdobycia
medalu. Dla innych celem będzie wywalczenie awansu. Na-

sza czwórka podwójna bardzo
dobrze wypadła w regatach
sprawdzających przed wyjazdem na MŚ. W gronie szesnastu
startujących osad we Francji,
panowie powalczą o finał A,
a to będzie oznaczać kwalifikację do Rio. Jeśli dołożą do tego
podium, będzie świetnie – mówił trener Aleksander Wojciechowski.
Nie ulega wątpliwości, że
skutecznie o Rio powinny powalczyć podopieczne trenera
Witkowskiego: tegoroczne mistrzynie Europy w dwójkach

podwójnych Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, ale też pozostałe osady.
– Jestem zadowolony z pracy, jaką dziewczyny wykonały
w tym sezonie. Liczę na to, że
wszystkie włożą maksymalne
zaangażowanie w mistrzowskie
starty. Konkurencja będzie
ogromna, ale kiedy się sprawdzić, jak nie w takich okolicznościach we Francji ? – powiedział trenera Marcin Witkowski. Mistrzostwa świata seniorów w Aiguebelette zakończą
się 6 września. a (JAC)

