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Udane polskie starty w Belgradzie

Podczas pierwszych tegorocz-
nych zawodów Pucharu Świata, 
Wiktor Chabel, startujący 
w czwórkach podwójnych 
wspólnie z: Mirosławem Ziętar-
skim, Dariuszem Radoszem i Ma-
teuszem Biskupem, zajął drugie 
miejsce i zdobył srebrny medal. 
Polska osada (4. miejsce podczas 
ubiegłorocznych igrzysk w Rio) 
osiągnęła czas 5:58,29 i  przegra-
ła jedynie z ekipą Litwy. Za biało-
czerwonymi finiszowali Brytyj-
czycy.  

Z kolei Adam Wicenciak 
wspólnie z Dominikiem Czają 
w dwójkach podwójnych zajęli 
trzecią pozycję i zdobyli brązowy 
medal. Polacy uzyskali czas 
6:21,18, a wyprzedzili ich jedynie 
Litwini i Szwajcarzy. 

W Belgradzie bardzo dobrze 
spisały się także inne polskie osa-
dy. Dwa zwycięstwa zanotowały 
panie. Rywalizację wygrały: 
czwórka podwójna (Agnieszka 
Kobus, Marta Wieliczko, Maria 
Springwald i Katarzyna Zillmann) 
oraz dwójka podwójna wagi lek-

kiej (Weronika Deresz i Marta 
Mikołajczak). Czwórka wyprze-
dziła na mecie osady Holandii 
i Wielkiej Brytanii, natomiast 
dwójka wygrała z osadami bry-
tyjskimi.  

Drugie miejsce wywalczyła 
czwórka bez sterniczki w skła-
dzie: Monika Ciaciuch, Joanna 
Dittmann oraz Anna i Maria 
Wierzbowskie. To nowa osada, 
w skład której wchodzą brązowe 
medalistki z Rio w czwórce po-
dwójnej Ciaciuch i Dittmann oraz 
siostry Wierzbowskie, które 
w Rio startowały w dwójce bez 
sterniczki. Nowy trener żeńskiej 
kadry Jakub Urban (następca 

poznaniaka Marcina Witkow-
skiego) obok czwórki podwójnej, 
buduje również czwórkę bez ster-
niczki. Powód jest prosty, wszyst-
ko bowiem wskazuje na to, że 
podczas kolejnych igrzysk w To-
kio 2020 w programie znajdzie się 
żeńska czwórka bez sterniczki. 

W Belgradzie były też jeszcze 
inne medale. Brązowy wywal-
czyła Joanna Dorociak w jedyn-
kach wagi lekkiej. Taką samą po-
zycję wywalczyła męska dwójka 
podwójna wagi lekkiej: Jerzy Ko-
walski i Miłosz Jankowski. W su-
mie biało-czerwoni wywalczyli 2 
złote, 2 srebrne i 3 brązowe me-
dale. To dało Polakom 4. miejsce 

w klasyfikacji drużynowej. Naj-
lepsi byli Brytyjczycy (4-3-4), 
przed Holandią (3-4-1) i Szwajca-
rią (3-2-0).  

Przed seniorami jeszcze spo-
ro międzynarodowych zawo-
dów. Kolejną ważną imprezą bę-
dą mistrzostwa Europy w cze-
skich Racicach (26-28 maja). 
A potem już druga runda Pucha-
ru Świata w Poznaniu (16-18 
czerwca), a ostatnia w szwajcar-
skiej Lucernie (7-9 lipca).  

Najważniejsze w tym roku za-
wody, mistrzostwa świata 
na przełomie września i paździer-
nika w miejscowości Sarasota 
na Florydzie. a JAC   

bWiktor Chabel (drugi od lewej) i jego koledzy z czwórki podwójnej zajęli w Belgradzie 2. miejsce
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Poznańscy wioślarze Wiktor 
Chabel (Posnania RBW) oraz 
Adam Wicenciak (KW-04 Po-
znań) wywalczyli medale pod-
czas PŚ w Belgradzie

Prawie 500 osób weźmie udział 
w otwartych długodystanso-
wych regatach na rzece Warcie, 
jakie odbędą się w sobotę 20 
maja. Już dawno nie było tak in-
teresująco zapowiadających się 
zawodów na Warcie. Do rywa-
lizacji staną zawodniczki i za-
wodnicy w osadach jedynek, 
dwójek, czwórek oraz ósemek. 
Najdłuższy dystans to 46 km, 
a uczestnicy wystartują ze 
Śremu, natomiast meta będzie 
na wysokości przystani Posna-
nii przy ul. Wioślarskiej w Po-
znaniu. 

— Tegoroczne zawody orga-
nizujemy pod nazwą „Maraton 
wioślarsko-kajakowy Śrem – 
Puszczykowo – Poznań oraz 
długodystansowe regaty óse-
mek”. Chcemy powrócić do or-
ganizacji regat ogólnopolskich 
na Warcie, jednocześnie chce-
my promować tereny nadwar-
ciańskie i samą Wartę od Śremu 
do Poznania i zachęcić ludzi 
do rekreacyjnego uprawiania 
wioślarstwa i kajakarstwa — 
mówi Paweł Szczepaniak, pre-
zes sekcji wioślarskiej Posnanii 
RBW. 

W tym roku wioślarze star-
tować będą z czterech lokaliza-
cji. Ze Śremu będzie prowadził 
najdłuższy dystans 46 km, 
z Puszczykowa ta odległość to 
16 km. Kolejny start odbędzie 

się w miejscowości Czapury (8 
km), a najkrótszy dystans bę-
dzie prowadził od mostu kole-
jowego Poznań-Starołęka (3 
km). Startować będą zawod-
niczki i zawodnicy we wszyst-
kich kategoriach wiekowych: 
od młodzików do mastersów. 
Impreza otwarta jest również 
dla amatorów, którzy turystycz-
nie uprawiają wioślarstwo lub 
kajakarstwo. 

— Mamy już zgłoszenia star-
tujących z Bydgoszczy, Warsza-
wy, Olsztyna, Krakowa i oczy-
wiście z Poznania. Dla najlep-
szych w rywalizacji jedynek 
przygotowaliśmy nagrody pie-
niężne. Ale liczymy przede 
wszystkim na wielu turystów, 
którzy chcieliby poznać piękne 
tereny nadwarciańskie. Można 
jeszcze zgłaszać swój udział 
w tych regatach. Wszystkie in-
formacje są na stronie inter-
netowej naszej przystani: 
 www.przystanposnania.pl — 
mówi Paweł Szczepaniak. 

Start w Śremie o godz. 10. 
W Puszczykowie początek ry-
walizacji o godz. 12, a  w  Czapu-
rach i Starołęce od godz. 11. Or-
ganizatorzy przewidują, że naj-
szybsi dotrą ze Śremu do Pozna-
nia w czasie nieco ponad trzech 
godzin. Amatorzy turyści po-
winni ten dystans pokonać 
w pięć godzin. a JAC  

Wioślarski maraton na Warcie  
i długodystansowe ósemki

bMeta tegorocznych regat długodystansowych na rzece Warcie 
będzie usytuowana na wysokości przystani Posnanii
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Juniorzy w międzynarodowych zawodach
Wielkopolscy wioślarze w kate-
gorii juniorów i młodzieżow-
ców mają obecnie bardzo pra-
cowity okres. Obok treningów 
podczas zgrupowań, startują 
również w regatach międzyna-
rodowych. 

Od 28 kwietnia na zgrupo-
waniu w Wałczu przebywała 
32-osobowa kadra juniorów. 
W tej grupie byli Wielkopola-
nie: Aleksandra Manikowska 
(KW-04 Poznań), Wiktoria Ma-
jewska (Posnania RBW), Mag-
dalena Sochocka (KTW Kalisz), 
Emil Jackowiak i Mikołaj Janu-

szewski (obaj Posnania RBW). 
W dniach 6-7 maja kadra wzię-
ła udział w międzynarodowych 
regatach juniorów w Mona-
chium. Najlepiej spisała się 
czwórka podwójna juniorek 
w składzie z Wiktorią Majew-
ską i Aleksandrą Manikowską. 
Ta osada zajęła w finale 4. po-
zycję. Inna czwórka podwójna 
z Magdaleną Sochocką i Wikto-
rią Majewską w składzie upla-
sowała się na trzeciej pozycji 
w finale B. Z kolei Mikołaj Janu-
szewski i Emil Jackowiak star-
tujący w czwórkach bez sterni-

ka z iławską dwójką Damian 
Józefowicz i Paweł Pyza w eli-
minacjach zajęli szóste miejsce. 

Od dzisiaj w Wałczu przeby-
wa kadra juniorów młodszych. 
W 26-osobowej ekipie są wio-
ślarze z wielkopolskich klubów: 
Julianna Gańska, Julia Wasiela, 
Patryk Wojtalak, Patryk Szy-
mendera, Jerzy Kaczmarek, Łu-
kasz Kasztelan, Julian Kościuk, 
Maciej Kasprzyk (wszyscy 
Posnania RBW) oraz Borys 
Kliber (KTW Kalisz). Ta kadra 
juniorów młodszych wyjedzie 
na Regaty Nadziei Olimpijskich 

(Olimpic Hopes) do czeskiego 
Brna (12 maja). 

W nadchodzący weekend 
(13-14 maja) w niemieckich 
Essen odbędą się kolejne rega-
ty międzynarodowe, tym ra-
zem seniorów. Do występu 
w nich kandydują Wielkopola-
nie, głównie młodzieżowcy: 
Karolina Zawada, Anna Majek 
(obie Posnania RBW), Jan 
Janasik, Mateusz Świętek, Da-
wid Pieniak, Damian Rewers 
(wszyscy KW-04 Poznań) oraz 
Patryk Gumny (Posnania 
RBW). a JAC  


