Akademickie mistrzostwa Europy już na początku września 2013

Do rywalizacji staną
najlepsi studenci

Na Jeziorze Maltańskim odbywały się już największe imprezy wioślarskie, a w tym roku do rywalizacji staną studenci

Jacek Pałuba

Jezioro Maltańskie w Poznaniu
tomiejsce,wktórymodwielulat
toczą się największe imprezy
wioślarskie – mistrzostwa
świata i Europy seniorów oraz
młodzieżowe, zawody Pucharu
Świata czy światowe regaty
masters.Nieinaczejbędzietakże
w tym roku. W dniach od 5 do 8
września 2013 roku na Malcie
odbędą się 8. Akademickie Mistrzostwa Europy, w których
weźmie udział ponad 500 zawodniczek i zawodników.
Tobędziejużkolejnaimpreza
takwysokiejrangiorganizowana
przez Organizację Środowiskową AZS Poznań w ciągu wielu
ostatnich lat.
– Bardzo ściśle współpracujemyprzyorganizacjitejimprezy
zWielkopolskimZwiązkiemTowarzystwWioślarskich,Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo,
PolitechnikąPoznańskąorazPoznańskimi Ośrodkami Sportu
i Rekreacji. Kiedy dwa lata temu
otrzymaliśmy organizację wioREKLAMA

ślarskichzawodów,odtegomomentu wspólnie konsultujemy
irealizujemykolejneetapyprzygotowań do tej imprezy – mówi
Tomasz Szponder, prezes Organizacji Środowiskowej AZS Poznań i jednocześnie szef komitetu organizacyjnego 8. Akademickich Mistrzostw Europy.
Akademickie mistrzostwa
świata w różnych dyscyplinach
sportuodbywająsięjużodwielu
dziesiątek lat. Do tej rywalizacji
stają najlepsi sportowcy-studencizewszystkichkrajów,którzy reprezentują praktycznie
wszystkie uczelnie. Natomiast
europejska rywalizacja studentów jest jeszcze dość młoda. Federacjasportuakademickiegow
Europiewdrugiejpołowielat90.
poprzedniego wieku stworzyła
nowy system, w którym rywalizują, przynajmniej w grach zespołowych,przedstawicielenajlepszych uczelni danego kraju.
Poznański AZS ma już spore
doświadczenie przy organizacji
akademickich imprez najwyższejrangi.W1990rokuwstolicy

Wielkopolski odbyły się akademickie mistrzostwa świata w
biegach przełajowych, natomiast w 2006 roku w futsalu,
gdzie pojedynki toczyły się w
Arenie i hali przy ul. Chwiałkowskiego. Obfity w akademickieimprezybyłrok2010,kiedy
wPoznaniuodbyłysięakademickie mistrzostwa świata w kajakarstwie oraz akademickie mistrzostwaEuropywkoszykówce
kobiet i mężczyzn. Natomiast
naJeziorzeMaltańskimjużdwukrotnietoczyłysięakademickie
mistrzostwa świata w wioślarstwie – w 1992 i 2000 roku.
– Liczymy na to, że z naszej
strony wystąpi bardzo mocna
grupa wioślarzy z dużymi szansami na medale. Mamy w kraju
silnewioślarskieośrodkiakademickie w Bydgoszczy, Toruniu,
Gdańsku,Warszawie,Szczecinie
i Wrocławiu. W przeszłości nasi
zawodnicyprzywozilidużomedali zpodobnych imprez. WPoznaniu będzie więc okazja, aby
ten dorobek jeszcze poprawić,
bo Maltę przecież doskonale
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znająwszyscynasiwioślarze.Liczymytakżenadużyudziałzinnych europejskich ośrodków
akademickich.Właśniewioślarskie akademickie zawody były
wcześniejnajliczniejobsadzone.
Z informacji, jakie do nas docierają, wynika, że we wrześniu
przyjedziedonasponad500zawodniczek i zawodników. I na
taką liczbę uczestników będziemy przygotowani – mówi
Tomasz Szponder.
Zanim do stolicy Wielkopolski przyjadą czołowi wioślarzestudencizeStaregoKontynentu,
nad Maltę zawitają w maju polscystudencirywalizującywakademickichmistrzostwachkraju.
Będzie to niejako próba generalna przed wrześniowymi zawodami.
–Wostatnimczasiewystąpiliśmy jeszcze o organizację akademickich mistrzostw świata
w kajakarstwie 2014 i wioślarstwie2016.Alenarazieczekamy
na europejską rywalizację studentów – kończy Tomasz
Szponder.

KarolinaDeutsch(rocznik1995)
jestzawodniczkąpoznańskiego
Trytona. Do klubu nad Wartą,
pod opiekę trenera Patryka Majewskiego, trafiła w maju 2012
roku.
– Karolina sama przyszła do
klubu i zapytała, czy nie mogłaby spróbować swoich sił w
wioślarstwie. To nie była forma
naboru, bo Karolina sama dowiedziała się o naszej dyscyplinieipostanowiłaprzyjśćdoTrytona,gdziezawodniczkąjestJulia Michalska. Od początku
bardzosumiennieprzychodziła
nawszystkietreningitrzy,cztery
razy w tygodniu i latem wystartowałajużwmistrzostwachPolskijuniorówwdwójce,gdziezajęła dziesiąte miejsce. Jedynie
brak doświadczenia sprawił, że
nie znalazła się wyżej w klasyfikacji. Latem też po raz pierwszy
przepracowała okres przygotowawczy. Teraz po raz pierwszy
trenujeregularniezimąidopiero
na wiosnę przekonamy się, co
z tego wyniknie. Po tych kilku
miesiącachwspólnejpracymogę
powiedzieć,żeKarolinajestbardzo ambitna, pracowita i nadzwyczajdokładnieisumiennie
wykonuje wszystkie zadania.
Zdarzałysięjużdlaniejpodczas
treningu trudne momenty, ale
potrafiła zacisnąć zęby i bez
szemranianadaltrenowała.Nie
brakujejejcharakterudociężkiej
pracy – mówi Patryk Majewski,

trener Karoliny Deutsch w Trytonie.
W 2013 roku Karolina z pewnością zostanie sprawdzona w
jedynceitopodczasmistrzostw
Polski w swojej kategorii wiekowej.Niejestwykluczone,żewystartuje również w innych osadach, jak choćby w dwójce czy
czwórce. Rywalizacja w kilku
konkurencjach uczy wielu nowych umiejętności w tej dyscyplinie.
– Karolina ma dobre warunki
fizyczne i przy wzroście 176 cm,
cały czas jeszcze się rozwija. Ale
przez ostatnie miesiące naprawdępoczyniładużepostępy.
Kiedy teraz wiosną wyjdzie na
wodę, przekonamy się, jak wykorzysta nabyte umiejętności –
kończy trener Majewski. JAC

FOT. ARCHIWUMK.DEUTSCH

FOT.MAREKZAKRZEWSKI

Umie zacisnąć zęby

Karolina trenuje wioślarstwo
od maja 2012 roku

Franciszek Kamiński
szefem sędziów WZTW
FranciszekKamińskizostałwybranyprzewodniczącymprezydiumkolegiumsędziówWielkopolskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.Tokolejnakadencja Kamińskiego na tym stanowisku, która potrwa do 2016 r.
Nowe władze sędziowskie
wybranopodczaszebraniasprawozdawczo-wyborczego kolegium sędziów WZTW, kończącego poprzednią kadencję. Wi-

ceprzewodniczącymprezydium
kolegium sędziów został Paweł
Bruś, natomiast sekretarzem
wybrano Aleksandrę Śliwicką.
Na wielkopolskiej liście znajduje się 58 arbitrów, z czego 42
jest aktywnych, którzy pracują
przy organizacji wszystkich imprezlokalnych.Większośćwielkopolskich sędziów pracuje
również podczas imprez krajowych i międzynarodowych. JAC
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