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A oni w Rio już byli!

Wtejimpreziewzięłaudziałjed-
na polska osada, czwórka po-
dwójna mężczyzn w składzie:
RafałStaszak(AZSSzczecin),Da-
wid Pieniak (KW-04 Poznań),
Marcin Krysiński (SMS/PTW
Płock) i Bogumił Łyczak (Gopło
Kruszwica). Młodzi zawodnicy
jakopierwsispośródbiało-czer-
wonych 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
zgrupowaniuikiedydowiedzie-
liśmysię,żepojedziemydoBra-
zylii,byliśmypoprostuszczęśli-
wi. Do Rio jechaliśmy z ogrom-
nymi nadziejami, tym bardziej
że byliśmy dobrze przygotowa-
ni, a wiedzieliśmy też, które z
osad będą najmocniejsze. Spo-
tykaliśmy się z nimi we wcześ-
niejszych regatach juniorskich
wmajuwMonachiumimistrzo-
stwach Europy w Racicach. To-

czyliśmy z nimi twardą wyrów-
naną walkę – mówi Dawid
Pieniak z KW-04 Poznań.

Rzeczywiścieczwórkabiało-
czerwonych, pracująca pod
szkoleniową opieką Artura
Jankowiaka,spisałasięwRiode
Janeirobardzodobrze.Wprzed-
biegach Polacy zajęli drugą po-
zycję z czasem 06:00, 18. Lepsi
od naszych wioślarzy byli tylko
Brytyjczycy (05:56,93). W wyś-
cigu półfinałowym Staszak,
Pieniak,Krysiński iŁyczakzaję-

li trzecie miejsce (06:07,35)
i awansowali do finału A mi-
strzostw świata. W tym wyści-
gu ulegli jedynie Ukraińcom
i Niemcom. W finale mocno
wiało i czasy osad były nieco
gorszeniżwcześniej.Zwycięży-
li Brytyjczycy przed Niemcami
iUkraińcami,aPolacyzajęlipią-
tąpozycję,tracącdopodiumje-
dynie dwie sekundy.

– Naprawdę byliśmy usaty-
sfakcjonowani po tym finale,
ale jednocześnie czuliśmy nie-

dosyt, bo mogliśmy zdobyć me-
dal. Mimo wszystko był to uda-
ny start, dający nadzieję na do-
bre rezultaty w przyszłości. To
też jest zachęta do jeszcze lep-
szej pracy – stwierdził Dawid
Pieniak.

Warto dodać, że poznaniak
Dawid Pieniak wspólnie z Rafa-
łem Staszakiem podczas majo-
wych ME juniorów w Racicach,
zajęli w dwójkach podwójnych
drugie miejsce w finale B (ósme
w całej stawce). a (JAC)

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

To już tradycyjna impreza wio-
ślarska na Jeziorze Maltańskim
na początku września każdego
roku. W nadchodzący weekend
odbędą się bowiem Otwarte
Mistrzostwa Miasta Poznania
oraz Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików.

W tej imprezie wystartują
zawodnicy nie tylko wszystkich
wielkopolskich klubów, ale też
klubów z województwa za-
chodniopomorskiego. Od wie-
lu lat taka formuła rywalizacji
najmłodszych adeptów tej dy-
scypliny bardzo dobrze się
sprawdza. Na listach starto-
wych zawodów znalazło się
prawie 150 osób.

– To jedna znajważniejszych
imprez dla młodzików i junio-
rów w całym sezonie. Podczas
tej imprezy nasza młodzież za-

prezentuje swoje aktualne
umiejętności. Przekonamy się,
jak dziewczęta i chłopcy treno-
wali w ostatnich miesiącach. To
też ważna impreza, dająca od-
powiedź, jak nasi młodzi za-
wodnicy się rozwijają. Jedno-
cześnie zdobywają punkty
do różnego rodzaju rankingów
i klasyfikacji, a przez to zdoby-
wają finanse na następny sezon
– tłumaczy Marek Kurek, wice-
prezes Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich.

Rywalizacja toczyć się bę-
dzie w jedynkach, dwójkach
i czwórkach. Nie zabraknie za-
wodniczek i zawodników w ka-
tegorii młodzieżowej i senio-
rów. Startować także będą
dziewczęta i chłopcy. Początek
zawodów w sobotę o godz.
10.00. a (JAC)

Tradycyjnie na Malcie
młodzież we wrześniu

To najważniejsza w tym roku
impreza dla biało-czerwonych,
będąca kwalifikacjami olimpij-
skimi do Rio de Janeiro.

We Francji jest czternaście
polskich osad. Wśród startują-
cych jest dwójka poznaniaków:
Julia Michalska-Płotkowiak
(Tryton) w jedynkach oraz Wik-

tor Chabel (Posnania RBW)
w osadzie czwórki podwójnej.
Z reprezentantami Polski pra-
cuje trzech szkoleniowców
z Poznania: Marcin Witkowski
(kadra kobiet), Aleksander Woj-
ciechowski (kadra mężczyzn)
oraz Przemysław Abrahamczyk
(kadra kobiet wagi lekkiej).

– Słabych we Francji nie ma.
Na pewno cztery osady – Niem-
cy, Ukraina, Wielka Brytania
czy Włochy przybyły na mi-
strzostwa z zamiarem zdobycia
medalu. Dla innych celem bę-
dzie wywalczenie awansu. Na-

sza czwórka podwójna bardzo
dobrze wypadła w regatach
sprawdzających przed wyjaz-
dem na MŚ. W gronie szesnastu
startujących osad we Francji,
panowie powalczą o finał A,
a to będzie oznaczać kwalifika-
cję do Rio. Jeśli dołożą do tego
podium, będzie świetnie – mó-
wił trener Aleksander Wojcie-
chowski.

Nie ulega wątpliwości, że
skutecznie o Rio powinny po-
walczyć podopieczne trenera
Witkowskiego: tegoroczne mi-
strzynie Europy w dwójkach

podwójnych Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska i Natalia Ma-
daj, ale też pozostałe osady.

– Jestem zadowolony z pra-
cy, jaką dziewczyny wykonały
w tym sezonie. Liczę na to, że
wszystkie włożą maksymalne
zaangażowanie wmistrzowskie
starty. Konkurencja będzie
ogromna, ale kiedy się spraw-
dzić, jak nie w takich okolicz-
nościach we Francji ? – powie-
dział trenera Marcin Witkow-
ski. Mistrzostwa świata senio-
rów w Aiguebelette zakończą
się 6 września. a (JAC)

Walka o olimpijskie paszporty rozpoczęta
Od prawie tygodnia polscy
wioślarze są już we Francji.
W minioną niedzielę
w Aiguebelette rozpoczęły się
mistrzostwa świata seniorów

W sobotę, 15 sierpnia na Rynku
Starego Miasta w Poznaniu od-
było się uroczyste podsumowa-
nie plebiscytu „Ikony Poznania
na 70-lecie Głosu Wielkopol-
skiego”. Czytelnicy wybierali
laureatów w trzech katego-
riach: Ambasador Poznania,
Kultowy lokal oraz Wydarzenie
70-lecia.

W tej ostatniej kategorii zna-
komite drugie miejsce zajęły
mistrzostwa świata w wioślar-
stwie seniorów, jakie odbyły się
na Jeziorze Maltańskim w 2009
roku. Dyplom z rąk organizato-
rów plebiscytu odebrał Alek-
sander Daniel – prezes Wielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.

– Bardzo się cieszę, że mi-
strzostwa świata w wioślar-
stwie, jakie zorganizowaliśmy
na Malcie w 2009 roku, znala-
zły się w tak znakomitym gro-
nie laureatów, festiwalu Tran-
satlantyk i festiwalu Malta.

Mieszkańcy naszego miasta pa-
miętają więc naszą wielką im-
prezę sportową imam nadzieję,
że doceniają obecność naszej
dyscypliny w Poznaniu – po-
wiedział Aleksander Daniel,
prezes WZTW. a

(JAC)

Wiosła wyróżnione

b Prezes Aleksander Daniel
z plebiscytowym dyplomem
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