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

Puchar świata, regaty 
krajowe i regionalne
Imprezy 2019 

Rozpoczynający się wioślarski 
sezon 2019, będzie interesują-
cy dla wielkopolskich zawod-
niczek i zawodników.   

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, nie zabraknie imprez mię-
dzynarodowych, w których 
wystartują Wielkopolanie, ale 
też samych zawodów na jezio-
rze Maltańskim.  

W tym roku największą i  
najbardziej prestiżową imprezą 
na poznańskiej Malcie będą za-
wody Puchary świata seniorów. 
W dniach 21-23 czerwca w sto-
licy Wielkopolski wystartują 
najlepsi zawodnicy globu, z  
których wielu z pewnością wy-
startuje w letnich igrzyskach 
olimpijskich, jakie w 2020 roku 
odbędą się w Tokio. Regaty Pu-
charu świata odbędą się w Po-
znaniu już po raz szósty w hi-
storii (pierwsze w 2004 roku). 
Wśród startujących biało-czer-
wonych w Poznaniu na pewno 
nie zabraknie reprezentantów 
wielkopolskich klubów.  

Wioślarze — seniorzy, mło-
dzieżowcy i juniorzy — sezon 
zainaugurują startem w cen-
tralnych wiosennych regatach 
kontrolnych w dniach 27-28 
kwietnia. Z kolei w dniach 3-4 
sierpnia o laury mistrzostw 
kraju powalczą młodzieżowcy 

i  młodzicy, natomiast seniorzy 
o tytuły mistrzowskie walczyć 
będą dopiero w dniach 14-15 
września. Sezon w kraju zakoń-
czy się centralnymi kontrol-
nymi regatami jesiennymi 
w dniach 26-27 października. 

W samej Wielkopolsce nie 
zabraknie zawodów regional-
nych. Sezon rozpocznie się 16 
marca mistrzostwami miasta 
Poznania na ergometrze, nato-
miast zakończy mistrzostwami 
województwa wielkopolskiego 
na ergometrze w Kaliszu 23 li-
stopada. Od wielu lat sezon 
na wodzie rozpoczynał się re-
gatami dwójek na rzece Warcie. 
W tym sezonie zaplanowano je 
na 6 kwietnia, ale tym razem 
na torze regatowym Malta. 
Z kolei w dniach 6-7 lipca od-
będą się ogólnopolskie regaty 
młodzików oraz masters. 8 
września odbędą się otwarte 
mistrzostwa województwa 
wielkopolskiego, natomiast 29 
września kolejne zawody dla 
najmłodszych wioślarzy, czyli 
międzywojewódzkie mistrzo-
stwa młodzików oraz mistrzo-
stwa miasta Poznania. W po-
przednim roku sezon zakoń-
czył się regatami czwórek 
na Malcie, a w tym sezonie re-
gaty czwórek o puchar prezy-
denta Poznania zaplanowano 
na 12 października, również 
na jeziorze Maltańskim. ¹  JAC

W tym roku na Malcie odbędzie się Puchar świata seniorów
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Rozmowa 

Z Aleksandrem Danielem, pre-
zesem Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich 

Jaki był  2018 rok dla wiel-
kopolskiego wioślarstwa? 
Miniony sezon był równie 

udany jak poprzedni. Wśród 
seniorów najlepsi byli Wiktor 
Chabel i Adam Wicenciak, 
a wśród młodzieżowców me-
dalista mistrzostwa świata 
i Europy Mateusz Świętek. 
Bardzo cieszy obecność spo-
rej grupy naszych juniorów 
w kadrze narodowej, którzy 
startowali w mistrzostwach 
świata i Europy. W mistrzo-
stwach Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych nasi 
wioślarze wywalczyli 40 me-
dali, w tym 17 złotych. To lep-
szy wynik niż rok wcześniej. 
Chcę wspomnieć o tym, że 
coraz więcej młodych ludzi 
ma kontakt z naszą dyscypli-
ną, dzięki różnym akcjom, ja-
kie prowadziliśmy w minio-
nym roku. W naszych klu-
bach trenuje zdecydowanie 
więcej młodzieży, niż wcześ-
niej. 

 W 2018 roku obok trady-
cyjnych imprez krajowych 
na Malcie odbyły się mistrzo-
stwa świata do lat 23. To 
wszystko sporo kosztuje. 

Od wielu lat mamy wypra-
cowaną formułę organizacji 
zawodów na jeziorze Maltań-
skim, choć zdecydowanie 
więcej pracy należy włożyć 
w organizację imprez mię-

dzynarodowych. Przy nich 
najważniejsze jest wsparcie 
i pomoc miasta Poznania, ja-
ko głównego organizatora. 
W poprzednim roku przy or-
ganizacji MŚ do lat 23 duże 
wsparcie okazał nam poseł 
na Sejm RP Bartłomiej Wrób-
lewski oraz ministerstwo 
sportu i turystyki. Wspierały 
nas samorządy — wojewódzki 
i powiatowy. Wspierali nas 
też partnerzy, przyjaciele. 
Do tej grupy należą: Między-
narodowe Targi Poznańskie, 
Aquanet, Volkswagen Poznań 
- Fabryka Samochodów Użyt-
kowych i Komponentów, 
Sheraton Poznań Hotel, Port 
Lotniczy Poznań Ławica, 
Grupa Lux-med, Lotto i Wiel-
kopolska Przychodnia Spor-
towo-Lekarska. Przy pomocy 

tych partnerów było nam ła-
twiej przeprowadzić tak duże 
i trudne regaty, w których 
uczestniczyło przeszło 1400 
osób z 55 krajów. Swoją po-
mocą i doświadczeniem słu-
żyły nam również: Pepsi, 
BMW Bawaria Motors, POSiR, 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Algeco, 
Dromo, Malta Ski, Elmark, 
Restauracja 3 Kolory, Browar 
Niechanowo. Wspierały nas 
mocno media: Głos Wielko-
polski, Radio Eska, AMS. To 
była wartościowa pomoc. 

Rok 2019 to sezon jubileu-
szowy dla wioślarstwa. Jak 
więc świętować 95-lecie 
działalności? 
W tym roku Poznań i Wiel-

kopolski Związek Towa-

rzystw Wioślarskich zaprosiły 
wioślarzy z całego świata 
na kolejne zawody Pucharu 
Świata seniorów. Ta impreza 
odbędzie się w dniach 21-23 
czerwca, a uczestniczyć w  
niej będzie około 800 zawod-
niczek i zawodników, w tym 
duża grupa niepełnospraw-
nych. Transmisję telewizyjną 
obejrzą  widzowie w ponad 
40 krajach. Zaprosiliśmy na  
to wydarzenie szefów więk-
szości narodowych federacji 
wioślarskich. Nie zabraknie 
także najważniejszych im-
prez krajowych z mistrzo-
stwami Polski na czele. 
Wszystkie one wpisują się 
w jubileusz naszego związku. 
Nasi zawodnicy wystartują 
też w 6 zawodach lokalnych. 
Na pewno w grudniu podczas 
uroczystego zakończenia se-
zonu będzie co świętować.  

Jak przebiegają przygoto-
wania do tegorocznego Pu-
charu Świata? 
Mamy jeszcze wiele pracy. 

Od lat przy organizacji imprez 
pracuje spora grupa ludzi, po-
święcających swój wolny 
czas. Co rok dołączają do niej 
kolejne pokolenia wolonta-
riuszy. Trwają prace nad pla-
nem promocji tego wydarze-
nia zarówno w mediach jak 
i na terenie miasta. Nad Maltą 
trwają jeszcze prace moderni-
zacyjne, choćby przy elewacji 
trybun i budynku przy wieży. 
Jak zwykle możemy liczyć 
na pomoc wspomnianych już 
wcześniej samorządów oraz 
partnerów i przyjaciół. Wie-
rzę że kolejne zawody przy-
gotujemy tak, że wioślarze 
będą się czuli w Poznaniu 
komfortowo. Jeśli tak się sta-
nie, to będzie to najlepsza for-
ma świętowania jubileuszu 
95-lecia.  ¹ 

W roku jubileuszu 95-lecia 
zapraszamy do Poznania 

Aleksander Daniel, prezes WZTW uważa, że najlepszą formą 
jubileuszu będzie uczestnictwo w zawodach
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