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

Mistrzostwa Poznania 
i rywalizacja młodzików
Jezioro Maltańskie 

W sobotę 6 października 
na jeziorze Maltańskim odbę-
dą się międzywojewódzkie 
mistrzostwa młodzików oraz 
mistrzostwa miasta Poznania. 
To już tradycyjna impreza wio-
ślarska, rozgrywana na po-
czątku jesieni od wielu lat. 

— To już od wielu lat ważna im-
preza dla najmłodszych wiośla-
rzy nie tylko w naszym regionie 
powiedział Marek Kurek, wice-
prezes Wielkopolskiego 
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. W corocznym kalenda-
rzu podobnych zawodów nie 
ma zbyt wiele, ale my w Wiel-
kopolsce staramy się, aby naj-
młodsi mogli częściej stawać 
do rywalizacji. Obok jesiennych 
zawodów, organizujemy rów-
nież imprezę w okresie letnim. 
Ta nadchodząca impreza da im 
możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w walce z rówieś-
nikami ze Szczecina. Z obu tych 
ośrodków od kilku lat regular-
nie startują młodzi zawodnicy. 
Z naszego regionu wystartują 
wioślarze Kaliskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego, UKS 
Dwójka Kórnika oraz poznań-
skich klubów: KW-04, Posnanii 
RBW, Polonii, Trytona i AZS 
AWF. Z kolei w mistrzostwach 
miasta Poznania spodziewamy 

się sporej grupy starszych za-
wodników, juniorów, młodzie-
żowców, czy seniorów, ale też 
weteranów. Dla nich wszyst-
kich to jedna z ostatnich możli-
wości popływania po Malcie 
przed zimową przerwą — do-
daje Marek Kurek.  

Należy dodać, że dla wielko-
polskich wioślarzy to także 
jedna z imprez, której rezultaty 
będą się liczyły do sportowych 
rankingów prowadzonych 
przez Wielkopolski Związek To-
warzystw Wioślarskich.  

Sobotnie zawody rozpoczną 
się o godz. 10, a toczyć się będą 
na dystansie 1500 metrów. 
W programie zawodów jest aż 
27 wyścigów, a organizatorzy 
spodziewają się udziału ponad 
150 zawodniczek i zawodni-
ków. 

W tym roku na jeziorze Mal-
tańskim odbędą się jeszcze cen-
tralne kontrolne regaty je-
sienne, w których wystąpią 
wioślarze z całego kraju. Jak 
zwykle dla seniorów, młodzie-
żowców i juniorów będzie to 
pierwsza selekcja do kadr naro-
dowych na kolejny sezon 2019. 
Te zawody odbędą się w dniach 
27-28 października. 

Natomiast na początku listo-
pada na rzece Warcie zaplano-
wane są jeszcze regaty czwórek 
o puchar prezydenta miasta Po-
znania. ¹  JAC

W sobotę 6 października odbędą kolejne regaty wioślarskie

FO
T.

 IZ
AB

EL
A 

G
ŁO

W
AC

KA

Ergometr wioślarski 

Czas szybko biegnie, bo już 
wkrótce rusza piąta edycja 
wspólnego programu powiatu 
poznańskiego oraz Fundacji 
Wielkopolskie Wioślarstwo, 
pod nazwą „Pierwszy krok 
wioślarski na terenie powiatu 
poznańskiego”. 

— Nasza współpraca z powia-
tem poznańskim, to jedna z cie-
kawszych inicjatyw, zachęca-
jąca młodzież do uprawiania 
sportu i prowadzenia aktyw-
nego trybu życia. Poprzednie 
edycje programu przekonały, 
że należy tę inicjatywę konty-
nuować. Po przeprowadzeniu 
czterech kolejnych spotkań 
na ergometrze w różnych miej-
scowościach, najlepsze dziew-
częta oraz chłopców zaprosimy 
do finałowej zabawy, która od-
będzie się na początku grudnia 

w poznańskim hotelu She-
raton. W tym roku dla najlep-
szej, najliczniej reprezentowa-
nej szkoły podczas zawodów, 
Fundacja Wielkopolskie Wio-
ślarstwo, ufundowała ergometr 
— powiedział Aleksander Da-
niel, prezes Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo i szef Wiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich. 

— Przez pierwsze trzy lata 
w zawodach uczestniczyli ucz-

niowie gimnazjów. Od po-
przedniego roku w rywalizacji 
biorą udział uczniowie klas szó-
stych i siódmych szkoły podsta-
wowej. Tak jak w poprzednich 
latach, dotrzemy do czterech 
miejscowości w powiecie po-
znańskim. W tym roku będą to 
Pobiedziska, Luboń, Kleszcze-
wo i Puszczykowo —  powie-
dział Marek Kurek, wiceprezes 
Fundacji Wielkopolskie Wio-
ślarstwo. 

Podczas szkolnych zawo-
dów młodzi ludzie swoich sił 
na ergometrach wioślarskich 
będą próbowali na dystansie 
250 metrów. Te pierwsze presti-
żowe zawody zaplanowano 
w szkole podstawowej w Po-
biedziskach 19 października. 
W Luboniu impreza odbędzie 
się 30 października, natomiast 
w Kleszczewie i Puszczykowie 
zawody zostaną rozegrane w li-
stopadzie.   ¹ 

W piątej edycji nagrodą dla 
najlepszych będzie ergometr

Juniorzy 

Wioślarskie regaty Baltic Cup 
mają już długą historię.  

To zawody przeznaczone dla 
wioślarzy w wieku 15-17 lat, 
którzy mogą sprawdzić swoje 
aktualne umiejętności w mię-
dzynarodowym towarzystwie.  

W tym roku regaty miały ju-
bileuszowy charakter, bo od-
były się po raz 25 na jeziorze 
Gopło w Kruszwicy. Startowali 
w nich wioślarzy z dziewięciu 
krajów: Norwegii, Szwecji, Da-

nii, Finlandii, Niemiec, Estonii, 
Łotwy, Litwy i Polski. Coroczne 
zawody (kolejno w każdym 
z krajów uczestników) odby-
wają się w ciekawej formule: 
w pierwszym dniu zawodnicy 
startują na dystansie 2000 me-
trów, natomiast drugiego dnia 
regaty rozgrywane są na sprin-
terskim dystansie 500 metrów. 

— To jest dobre urozmaice-
nie dla młodych wioślarzy, bo 
pokazuje w jakim stopniu są 
wytrenowani do sportowej ry-
walizacji. Czy mają odpowied-
nią wytrzymałość i jak potrafią 

powalczyć na krótszym dystan-
sie, czyli sprawdzić swoją siłę 
na finiszu. Dla młodych ludzi to 
jest bardzo ważne, bo pokazuje 
nad jakimi elementami należy 
jeszcze popracować — powie-
dział Błażej Kamola, trener ko-
ordynator Wielkopolskiego 
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. 

W tegorocznych zawodach 
o Puchar Bałtyku w reprezenta-
cyjnych osadach nie zabrakło  
oczywiście poznańskich wio-
ślarzy. Jerzy Kaczmarek i Łu-
kasz Kasztelan (Posnania RBW) 

w dwójkach bez sternika wy-
grali na obu dystansach. Z kolei 
Patryk Szymendera i Aleksan-
der Przeździecki (Posnania 
RBW) w czwórkach podwój-
nych dwukrotnie wywalczyli 
srebrny medal na 2000 i 500 
metrów.  

Cezary Litka (AZS AWF Po-
znań) był drugi na 2000 m oraz 
piąty na 500 metrów. Dominik 
Glonek zdobył brąz w dwój-
kach podwójnych pierwszego 
dnia, natomiast na krótszym 
dystansie uplasował się poza 
podium imprezy. ¹ JAC

Jubileuszowe regaty o Puchar Bałtyku

Przez cztery lata programu, na ergometrze swoich sił spróbowało ponad 2500 osób
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