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Lipcowy start dla młodzików

W całym sezonie, od wielu lat, 
nie ma zbyt wielu zawodów dla 
młodzików. W Wielkopolsce 
systematycznie rozgrywane są 
mistrzostwa regionu w Kaliszu 
czy międzywojewódzkie mi-
strzostwa młodzików oraz mi-
strzostwa Poznania na Jeziorze 
Maltańskim. Tak naprawdę je-
dyną imprezą w kraju dla 
wszystkich młodzików są rega-
ty o puchar prezesa Polskiego 
Związku Towarzystw Wioślar-
skich, odbywające się wspólnie 
z młodzieżowymi mistrzostwa-
mi Polski. Dlatego Fundacja 
Wielkopolskie Wioślarstwo za-
proponowała rozegranie ogól-
nopolskich regat na Jeziorze 
Maltańskim w dniach 8-9 lipca 
2017 roku. 

– Rywalizacja z rówieśnika-
mi, a tej w naszym kraju dla tej 
kategorii wiekowej nie ma 
za wiele. Dlatego wyszliśmy 
z propozycją, aby zorganizo-
wać dodatkowe zawody na po-
czątku lipca, kiedy aura po-
winna być najkorzystniejsza. 

Tym samym zwiększamy licz-
bę startów w sezonie, a to po-
woduje jeszcze większą kon-
kurencyjność dla samych za-
wodniczek i zawodników. Co 
prawda mają oni mistrzowski 
start podczas regat MP z mło-
dzieżowcami, jednak to jest 
za mało. W samej Wielkopol-
sce też organizujemy imprezy 
dla najmłodszych latem i jesie-
nią, ale te zbliżające się zawo-
dy mogą stanowić kolejny etap 
w dobrym przygotowaniu 
do sportowej rywalizacji 
w przyszłości – tłumaczy Ma-
rek Kurek, wiceprezes Wielko-
polskiego Związku Towa-

rzystw Wioślarskich, a jedno-
cześnie prezes KW-04 Poznań. 

 Do tegorocznych regat 
swoje osady zgłosiły praktycz-
nie wszystkie kluby poznań-
skie: Posnania RBW, KW-04, 
Tryton Polonia i AZS AWF oraz 
UKS Dwójka Kórnik. Do stoli-
cy Wielkopolski przyjadą też 
zawodniczki i zawodnicy z in-
nych klubów: AZS AWF Go-
rzów, AZS AWF Szczecin, Lot-
to Bydgostia, BKW Bydgoszcz, 
PTW Płock i UKS Milenium 
Wrocław.  

Jednocześnie na Jeziorze 
Maltańskim wystartują mas-
tersi w regatach międzynaro-

dowych, a rywalizować będą 
w podobnych konkurencjach 
oraz w osadach mieszanych. 
Od kilku lat w Poznaniu spoty-
kają się weterani wioślarskich 
torów i jest to nie tylko sporto-
wa rywalizacja, ale także forma 
spotkań czy zdrowego spędza-
nia czasu. Na Jezioro Maltań-
skie przyjeżdżają mastersi 
z Niemiec, Austrii oraz Wielkiej 
Brytanii. 

W sobotę początek zawo-
dów o godz. 11, a wyścigi finało-
we rozpoczną się o godz. 17. Na-
tomiast w niedzielę, 9 lipca po-
czątek regat o godz. 10, a wyści-
gi finałowe o godz. 14.  a JAC

b W czerwcu młodzicy rywalizowali w Kaliszu, teraz wystartują na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu
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Od 8 do 9 lipca na Jeziorze 
Maltańskim w Poznaniu odbę-
dą się Ogólnopolskie Regaty 
Wioślarskie. To impreza prze-
znaczona dla młodzików

Spora grupa wielkopolskich 
wioślarzy przygotowuje się 
do najważniejszych tegorocz-
nych imprez w kategorii mło-
dzieżowej. Jeszcze w lipcu 
w dniach 19-23 w bułgarskim 
Płowdiw odbędą się mistrzo-
stwa świata w tej kategorii wie-
kowej, natomiast w dniach 2-3 
września w Kruszwicy rozegra-
ne zostaną młodzieżowe mi-
strzostwa Europy. 

Obecnie polscy młodzieżow-
cy przygotowują się do startu 
w tej pierwszej imprezie. 
Na zgrupowaniu w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu jest obecnie ponad 30-
osobowa kadra kobiet i męż-
czyzn. Są wśród nich Wielkopo-
lanie: Karolina Zawada i Anna 
Majek (obie Posnania RBW), 
Magdalena Świętek (KW-04 Po-
znań), Mateusz Świętek, Dawid 
Pieniak, Jan Janasik, Damian Re-
wers (wszyscy KW-04), Patryk 
Gumny (Posnania RBW) oraz Ja-
kub Aleksandrowicz (KTW Ka-
lisz/SMS Płock). 

Wśród kobiet prawdopodob-
ny jest występ poznańskiej 
dwójki podwójnej wagi lekkiej 
w składzie Magdalena Świętek 
i Anna Majek. Obie zawodnicz-
ki od dłuższego czasu pracują 
wspólnie na zgrupowaniach 
i wiele wskazuje na to, że mogą 
wystartować w tej osadzie 

w Bułgarii. Pewny występu 
w czwórce podwójnej może być 
z kolei Mateusz Świętek, który 
już w tym sezonie udanie star-
tował w kilku sprawdzianach. 
Na początku czerwca Świętek 
z kolegami wygrywał choćby re-
gaty w niemieckim Ratzeburgu. 

Dawid Pieniak, Jan Janasik 
oraz Jakub Aleksandrowicz aspi-
rują mocno do reprezentacyjnej 
ósemki, choć na przykład 
Pieniak miał też udane starty 
w dwójce podwójnej z Mateu-
szem Świętkiem. Po trwającym 
zgrupowaniu w Wałczu okaże 
się, czy Wielkopolanie znajdą się 
w reprezentacyjnej osadzie 
ósemki.  

W dobrej dyspozycji jest na-
tomiast Damian Rewers, który 
może wystartować w  dwójce 
podwójnej wagi lekkiej. Także 
Karolina Zawada może znaleźć 
się w kadrze do  Płowdiw. 
Do Bułgarii pojedzie siedem lub 
osiem polskich osad. 

Powrót z Płowdiw to nie bę-
dzie oczywiście koniec sezonu 
dla młodzieżowców. Na począt-
ku sierpnia zawodniczki i za-
wodnicy powalczą o punkty dla 
swoich klubów w mistrzo-
stwach Polski w Poznaniu, a po-
tem na początku września wy-
startują w młodzieżowych mi-
strzostwach Europy 
w Kruszwicy. a JAC  

Wielkopolanie w kadrze na  
młodzieżowe MŚ w Płowdiw

b Mateusz Świętek (z lewej) i Dawid Pieniak z KW-04 Poznań są 
w kadrze młodzieżowej na mistrzostwa świata w Płowdiw
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To będzie gorący miesiąc dla juniorów 
W ostatni weekend czerwca 
w Kruszwicy odbyły się central-
ne kwalifikacyjne regaty junio-
rów, w których wystartowali tak-
że juniorzy młodsi oraz młodzi-
cy.  W tym gronie pokazali się z  
niezłej strony także zawodnicy 
z wielkopolskich klubów. 

Wśród juniorek drugie miej-
sce w dwójkach podwójnych za-
jęły Patrycja Adamczak (Posnania 
RBW) i Magdalena Sochocka 
(KTW Kalisz). W jedynkach 
w drugiej serii Adamczak uplaso-
wała się na trzeciej pozycji, z ko-

lei Sochocka w pierwszej serii by-
ła piąta. 

W czwórce bez sternika junio-
rów trzecią pozycję zajęła osada 
Posnanii RBW: Emil Jackowiak, 
Mikołaj Januszewski, Maksymi-
lian Gawroński i Mateusz Nawro-
cki. Jackowiak z Januszewskim 
oraz Gawroński z Nawrockim 
startowali w dwójkach bez ster-
nika, plasując się wysoko. 

Wśród juniorów młodszych 
w jedynkach Patryk Szymendera 
(Posnania RBW) wygrał pierw-
szy finał, a w drugim zajął drugą 

pozycję. Dobrze spisali się inni: 
Patryk Wojtalak (Posnania RBW) 
dwa razy czwarty, a Krzysztof Ja-
godziński (AZS AWF Poznań) – 
piąty i trzeci. 

Skutecznie zaprezentowały 
się dziewczęta UKS Dwójka Kór-
nik. W czwórkach podwójnych: 
Katarzyna Migdalska, Aleksan-
dra Pawłowicz, Daria Nolberczak 
i Nina Sołowiej zajęły 3. miejsce. 
Z kolei w czwórkach ze sternicz-
ką Hanną Śmigielską, kórniczanki 
zwyciężyły zdecydowanie. Z ko-
lei w  czwórkach podwójnych ze 

sterniczką juniorek młodszych 
świetnie popłynęła osada KTW 
Kalisz, która także okazała się 
najlepsza: Wiktoria Aleksandro-
wicz, Julia Henrysiak, Weronika 
Ludwiczak, Weronika Filipika 
i Zuzanna Janiak. 

Juniorzy i juniorzy młodsi 
wrócą do Kruszwicy. Najpierw 
w dniach 14-16 lipca odbędą się 
mistrzostwa Polski juniorów, 
a w dniach 27-30 lipca odbędzie 
się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, czyli MP juniorów 
młodszych. a JAC  


