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

Treningi juniorów do  
tegorocznych imprez
Wioślarstwo 

Z dużymi nadziejami na dobre 
wyniki i sukcesy, do tegorocz-
nych imprez wioślarskich, 
przygotowują się juniorzy 
z Wielkopolski.    

Pod koniec kwietnia wszyscy 
wzięli udział w centralnych 
wiosennych regatach kontrol-
nych, jakie odbyły się na jezio-
rze Maltańskim w Poznaniu. 
A w miniony weekend polscy 
juniorzy wystartowali w bardzo 
mocno obsadzonych regatach 
w tej kategorii wiekowej w Mo-
nachium. 

W biało-czerwonych bar-
wach wystąpiła spora grupa 
wioślarzy Posnanii RBW i AZS 
AWF Poznań, będących ucz-
niami Zespołu Szkół Mistrzo-
stwa Sportowego. W SMS wio-
ślarze trenują pod szkoleniową 
opieką Macieja Kurka i Błażeja 
Kamoli. Dla młodych pozna-
niaków w Monachium była 
więc szansa na zaprezentowa-
nie swoich aktualnych możli-
wości. 

Nasi wioślarze wypadli 
nieźle. W osadzie ósemki po-
płynęło sześciu poznaniaków: 
Przemysław Wanat (AZS 
AWF/ZSMS), Jerzy Kaczmarek, 
Rafał Pietrasiak, Emil Jacko-
wiak, Mikołaj Januszewski 
i Damian Józefowicz (wszyscy 

Posnania RBW/ZSMS). W dru-
gim dniu monachijskiej im-
prezy w finale A, nasza osada 
zajęła drugą pozycję. Z kolei 
Wanat, Jackowiak, Januszew-
ski i Józefowicz płynęli także 
w czwórkach bez sternika. W  
ostatnim dniu imprezy pozna-
niacy w tej konkurencji zajęli 
szóste miejsce (w regatach wy-
stąpiło ponad 30 osad). W Mo-
nachium wystąpili również 
Patryk Szymendera (Posnania 
RBW/ZSMS) w  dwójce podwój-
nej oraz Damian Glonek (Pos-
nania RBW/ZSMS) w  czwórce 
podwójnej. 

— Nie ulega wątpliwości, że 
dla naszych zawodników była 
to wartościowa impreza. 
Na pewno czeka ich jeszcze 
sporo pracy nad poprawą wielu 
elementów. Sami zobaczyli jak 
pracują zagraniczni rywale, 
a teraz trzeba to przenieść 
na krajowy grunt — powiedział 
Błażej Kamola, trener koordy-
nator Wielkopolskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich. 

Dwie najważniejsze mię-
dzynarodowe imprezy dla ju-
niorów w tym roku to mistrzo-
stwa Europy w Gravelines (26-
27 maja) oraz mistrzostwa 
świata w Racicach (8-12 sierp-
nia). Czy poznańscy wioślarze 
wystąpią w tych zawodach, 
przekonamy się za kilka ty-
godni. ¹ (JAC)

Juniorzy m.in. trenować będą na jeziorze Maltańskim
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Poznań 

Na torze regatowym Malta 
w Poznaniu, od wielu lat roz-
grywane są największe impre-
zy wioślarskie krajowe i mię-
dzynarodowe.    

Pod względem organizacyjnym 
i technicznym, obiekt jest przy-
gotowany do organizacji regat 
na najwyższym poziomie. Od  
2004 roku Fundacja Wielkopol-
skie Wioślarstwo dysponuje 
własnym systemem obsługi re-
gat wioślarskich. 

—Dzisiaj mamy liczne us-
prawnienia podczas transmisji. 
Bezpośrednio na obraz wideo 
nakładamy szereg informacji: 
listy startowe, opisy osad z bar-
wami klubowymi i nazwiskami 
zawodników, osiągnięte rezul-
taty oraz wirtualną linię mety. 
Poza tym uruchomiliśmy kanał 
na you tube, w którym mo-

żemy znaleźć nagrania video 
z wcześniejszych regat i  oczy-
wiście transmisje na  żywo z ak-
tualnych zawodów  — mówi 
Adrian Moczulski z zespołu 
technicznego Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo. 

 — Wprowadziliśmy aplika-
cję mobilną, aby ułatwić dostęp 
do informacji. W praktyce ofe-
ruje ona na żywo listy startowe 
i wyniki bieżących regat. Jest 
najbardziej efektywnym kana-

łem komunikacji miedzy trene-
rami i zawodnikami. Dzięki po-
wiadomieniom w aplikacji 
w mgnieniu oka wysyłamy in-
formacje do wszystkich zainte-
resowanych. Aplikacja jest do-
stępna na platformach iOS i an-
droid — dodaje Adrian Moczul-
ski. 

— W ostatnim czasie wpro-
wadzamy GPS. Będziemy mo-
gli śledzić pozycję, prędkość 
i tempo poszczególnych osad 

w czasie rzeczywistym. Dane 
z GPS będą wzbogacały trans-
misję wideo. Z  punktu widze-
nia treningowego dane będą 
mogły podlegać dalszej anali-
zie — kończy Adrian Moczulski. 

Zespół techniczny FWW ob-
sługuje wszystkie regaty orga-
nizowane przez PZTW. Być 
może na przełomie czerwca i  
lipca fundacja obsłuży tech-
nicznie regaty w litewskich Tro-
kach. ¹

System techniczny jest 
na najwyższym poziomie 

Interesująco zapowiada się so-
bota 19 maja na przystani 
Posnanii RBW nad Wartą w Po-
znaniu. Tego dnia nastąpi ofi-
cjalne otwarcie plaży miejskiej 
nad brzegiem rzeki, a jedno-
cześnie wioślarze i kajakarze 
klubu zainaugurują nowy se-
zon. 

— Podobnie jak w poprzed-
nim roku, także teraz organizu-
jemy regaty wioślarskich óse-
mek, czwórek, dwójek i jedy-
nek. Jednocześnie popłyną 
również kajakarze, ale też 
po raz drugi pływanie na desce, 

czyli SUP (Stand Up Paddling). 
To bardzo ciekawy rodzaj pły-
wania, zdobywający coraz 
większą  popularność na świe-
cie. Najdłuższy dystans 48 km 
ze Śremu do Poznania poko-
nają jedynkarze wioślarstwa 
i kajakarstwa oraz SUP. 18 km 
z Puszczykowa do Poznania 
płynąć będą wioślarskie i kaja-
kowe dwójki, ale też łódki mor-
skie. Z kolei 8-kilometrowy dy-
stans z Czapur będą miały 
do pokonania ósemki męskie. 
Krótszy dystans 3 km popłyną 
ósemki żeńskie i mieszane oraz 

młodzicy w czwórkach po-
dwójnych. Chcemy aby ten po-
czątek sezonu wypadł oka-
zale, interesująco, aby jak naj-
więcej ludzi miało okazję to zo-
baczyć. Mamy już wiele zgło-
szeń do naszych regat, ale jesz-
cze czekamy na kolejne, bo za-
wody dopiero za kilkanaście 
dni — powiedział Paweł Szcze-
paniak, prezes sekcji wioślar-
skiej Posnanii RBW. 

Wśród startujących, obok 
Polaków, będą także Niemcy, 
Francuzi, Holendrzy i Japoń-
czycy. Jako pierwsi ze Starołęki 

wystartują młodzicy o godz. 
9.30. O godz. 10.00 nastąpi start 
maratończyków ze Śremu, 
a godz. 12.30 do rywalizacji ru-
szą półmaratończycy z  Pusz-
czykowa. Koło południa zapre-
zentują się również ósemki, 
startujące z Czapur. Wszyscy 
uczestnicy powinni się pojawić 
na przystani Posnanii RBW 
przy ul. Wioślarskiej 72, najpóź-
niej przed godz. 14. Uroczyste 
zakończenie o godz. 14.30, po-
łączone będzie z otwarciem 
plaży miejskiej nad Wartą. ¹ 

(JAC)

Regaty ósemek i czwórek, maraton i półmaraton

Na ogromnym ekranie nad Maltą wyniki i przebieg rywalizacji jest czytelny i funkcjonalny
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