
18// Sport www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski 
Wtorek, 4 kwietnia 2017

Wielkopolanie w kadrach 

Sezon poolimpijski to okres, 
w którym sporo się dzieje w ka-
drach narodowych wioślarzy. 
Do sprawdzonych zawodni-
czek i zawodników dołączają 
nowi, którzy marzą o wystę-
pach w narodowych barwach. 
Nie inaczej jest w sezonie 2017. 

Obecnie w kadrze seniorów 
trenuje dwóch zawodników 
z poznańskich klubów: Wiktor 
Chabel (Posnania RBW) oraz 
Adam Wicenciak (KW-04 Po-
znań). Pod szkoleniową opieką 
Aleksandra Wojciechowskiego, 
obaj wioślarze przygotowują się 
do tegorocznych startów: w  
dwójce lub czwórce podwójnej. 
Od początku roku wioślarze tre-
nowali najpierw w Szklarskiej 
Porębie, potem pracowali we 
włoskim Livigno, a pod koniec 
marca kończyli zgrupowaniem 
w portugalskim Lago Azul. 
Po powrocie z tego obozu tre-
nowali w Wałczu, skąd jutro za-
kończą zgrupowanie. Od razu 
wioślarzy czekają regaty długo-
dystansowe na Kanale Żerań-

skim w sobotę, 8 kwietnia. Na-
tomiast w dniach 22-23 kwiet-
nia na Jeziorze Maltańskim od-
będą się centralne kontrolne re-
gaty seniorów i juniorów. Wy-
niki tych zawodów będą miały 
kluczowe znaczenia dla obsa-
dy poszczególnych osad repre-
zentacyjnych na najbliższe 
miesiące. 

 W kadrze B trenuje spora 
grupa naszych wioślarzy: 
Jędrzej Jabłoński (Polonia Po-
znań), Michał Kulecki, Szymon 
Mikołajczak, Oskar Witczak, 
Krzysztof Wojtyś (wszyscy AZS 
AWF Poznań), Michał Suszka 
i Mateusz Nawrocki (obaj 

Posnania RBW). Ta grupa za-
wodników jest więc pod stałą 
obserwacją trenerów kadry 
A i właściwie w każdej chwili 
mogą dołączyć do czołowej eki-
py narodowej. Z kolei w kadrze 
młodzieżowej trenują: Mateusz 
Świętek, Jan Janasik, Dawid 
Pieniak (wszyscy KW-04 Po-
znań), Patryk Gumny (Posnania 
RBW) oraz zawodniczki: Anna 
Majek, Karolina Zawada, Patry-
cja Sadowska (wszystkie 
Posnania RBW), Magdalena 
Świętek (KW-04 Poznań) oraz 
Marta Korzun (Tryton Poznań). 
Natomiast w kategorii juniorów 
pracują: Patrycja Adamczak, 

Wiktoria Majewska (ZSMS 
Posnania RBW), Magdalena 
Sochocka (KTW Kalisz), Emil 
Jackowiak (ZSMS Posnania 
RBW) oraz Mikołaj Januszew-
ski (Posnania RBW). 

Dla młodzieżowców naj-
ważniejsze w tym roku będą 
mistrzostwa świata w Płowdiw 
(19-23 lipca), a na początku 
września ME w Kruszwicy. 
Z kolei juniorzy mają ME już 
w dniach 20-21 maja w Krefeldt, 
a mistrzostwa świata w Tro-
kach (2-6 sierpnia). Z pewnoś-
cią podczas tych imprez nie za-
braknie walczących Wielkopo-
lan.  a JAC  

bWiktor Chabel (drugi od lewej) to jeden z dwóch Wielkopolan seniorów w kadrze narodowej
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Seniorów czekają mistrzo-
stwa świata (USA, 24.09-1.10), 
mistrzostwa Europy (Racice, 
26-28.05), zawody PŚ (Bel-
grad, Poznań, Lucerna)

Co prawda aura nie rozpieszcza 
wioślarzy, jednak inauguracja 
nowego sezonu sportowego 
tuż-tuż. W niedzielę 9 kwietnia 
na rzece Warcie odbędą się re-
gaty otwarcia sezonu w dwój-
kach wioślarskich. Meta regat 
na wysokości przystani KW-04 
Poznań przy ul. Piastowskiej 40. 
Początek rywalizacji o godz. 
10.00. 

– Od kilku lat staramy się, 
aby nasi zawodnicy startowali 
na Warcie, a od 2014 roku po-
wróciliśmy do tradycji pierw-
szych regat wiosennych na na-
szej rzece. Chcemy przypom-
nieć, że to właśnie Warta ode-
grała w naszej historii ogromną 
rolę. Jasne jest, że warunki 
na rzece są zdecydowanie trud-
niejsze niż na zamkniętych 
akwenach, ale dla wioślarzy, 
szczególnie tych najmłodszych, 
to znakomite doświadczenie, 
które można potem wykorzy-
stać w lepszych warunkach — 
mówi Marek Kurek, wiceprezes 
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich. 

W tym roku start odbędzie 
się na wysokości mostu Bolesła-
wa Chrobrego, natomiast mło-
dzicy startować będą na wyso-
kości mostu św. Rocha. Do ry-
walizacji zgłosili się zawodnicy 
i zawodniczki ze wszystkich po-
znańskich klubów: Posnanii 

RBW, KW-04, Trytona, AZS 
AWF oraz Polonii. Rywalizacja 
odbywać się będzie we wszyst-
kich kategoriach wiekowych 
od młodzika do  mastersów, 
których jak zwykle będzie spo-
ro. W poprzednim roku do ry-
walizacji stanęło prawie 40 
osad. W tym roku może być po-
dobnie, chociaż na Warcie za-
braknie zawodniczek i zawod-
ników, którzy dzień wcześniej 8 
kwietnia wystartują w central-
nych wiosennych regatach dłu-
godystansowych na Kanale 
Żerańskim w Warszawie. Dwa 
tygodnie później (22-23 kwiet-
nia) już na Jeziorze Maltańskim 
w Poznaniu, najważniejsza im-
preza początku sezonu, czyli 
centralne regaty kontrolne. 

Zawodniczki i zawodnicy 
wielkopolskich klubów, którzy 
nie trafili do kadr narodowych, 
będą mieli w tym roku kilka cie-
kawych i ważnych imprez nie 
tylko krajowych, ale i zagranicz-
nych. Przed juniorami m.in. 
otwarte mistrzostwa Wielkopol-
ski na zalewie Szałe w Kaliszu 
oraz regaty kwalifikacyjne, mi-
strzostwa Polski  Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Kru-
szwicy. Dla młodzików najważ-
niejsze będą mistrzostwa kraju 
oraz regaty międzywojewódz-
kie na Jeziorze Maltańskim 
w Poznaniu. a JAC  

Tradycyjne regaty otwarcia 
sezonu na rzece Warcie

bJesienią na Warcie rywalizowali wioślarze w czwórkach. Tym 
razem zawodnicy popłyną w osadach dwójek
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MCS w wioślarskich klubach teraz oddzielnie
Poznański program Młodzieżo-
wych Centrów Sportu funkcjo-
nuje od 2002 roku w wielu dy-
scyplinach, a jedną z nich jest 
wioślarstwo. W ostatnich latach 
program realizował samorząd 
miasta Poznania, poprzez wy-
dział sportu, a partnerem był 
Wielkopolski Związek Towa-
rzystw Wioślarskich, który ko-
ordynował działania w trzech 
klubach: KW-04, TW Polonia 
oraz PTW Tryton. Natomiast 
osobne MCS funkcjonowały 
przy dwóch kolejnych poznań-
skich klubach: Posnanii RBW 

oraz AZS AWF. Od 2017 roku 
MCS działać będą pojedynczo 
we wszystkich klubach. 

Środki finansowe, jakie 
przekazuje miasto Poznań, są 
przeznaczone między innymi 
na finansowanie trenerów pro-
wadzących zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą, które uczestniczą 
w tym programie. Z tych środ-
ków finansowane jest też wy-
najęcie niezbędnej bazy spor-
towej. Ważnym elementem jest 
również opieka medyczna, bo 
młodzi wioślarze muszą być 
na bieżąco monitorowani pod-

czas treningów. Pieniądze 
z programu MCS przeznaczane 
są także na zakup sprzętu spor-
towego, niezbędnego dla danej 
grupy trenujących. 

Środki MCS pozwalają na ra-
cjonalną, przemyślaną i długo-
falową pracę szkoleniową z naj-
młodszymi adeptami wioślar-
skimi. Ich postępy sportowe 
można potem ocenić podczas 
rankingu młodzików – cyklu 
zawodów sprawdzających. 

Programem MCS objęci są 
także juniorzy, których postę-
py sportowe oceniane są już 

podczas MP. Uzyskane wyniki 
mają ogromny wpływ na pozy-
cję sportową Poznania w ogól-
nopolskim współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży. 

Warto dodać, że kluby mo-
gą jeszcze skorzystać z progra-
mu „Klub” Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, jaki funkcjonuje 
od 2016 roku. W ciągu roku 
klub jednosekcyjny może wy-
stąpić o dofinansowanie w wy-
sokości 10 tysięcy złotych. 
W 2017 roku kluby mogą jesz-
cze składać wnioski o dofinan-
sowanie do 21 kwietnia.a JAC  


