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XV mistrzostwa Poznania szkół na ergometrze

Walne zgromadzenie WZTW
oceniło dwuletnią działalność

FOT. PAWEŁMIECZNIK

Jacek Pałuba

W hali przy ul. Chwiałkowskiego do rywalizacji na ergometrze wioślarskim stanęło ponad
140 dziewcząt i chłopców

Jacek Pałuba

TobyłajużXVedycjamistrzostw
Poznania szkół na ergometrze
wioślarskim. Tradycyjnie w imprezie uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy nie uprawiają
wioślarstwa.
– W tym roku do rywalizacji
stanęło ponad 140 dziewcząt i
chłopców. Dla nas to duża satysfakcja, że młodzież chce spróbowaćtejpięknejdyscypliny.Organizujemytakiezawodyodkilkunastulaticorokuwioślarstwo
zaczyna uprawiać od kilku do
kilkunastu osób. To cieszy, bo
wiadomo jak dzisiaj trudno
przyciągnąć młodych ludzi do
uprawiania jakiegokolwiek
sportu–powiedziałAleksander
Daniel, prezes Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich, który uważnie obserwował zmagania młodych ludzi
whaliprzyul.Chwiałkowskiego.
Młodzież rywalizowała w
trzechkategoriachwiekowych–
najstarszej(3klasagimnazjum–
rocznik1995),średniej(1i2klasy

gimnazjum – roczniki 1996 i
1997) oraz najmłodszej (szkoły
podstawowe – roczniki 1998
i młodsi).
Najstarsi gimnazjaliści rywalizowali na dystansie 500 metrów. Wśród chłopców najszybciej wiosłowali uczniowie Gimnazjum ZSMS. Zwyciężył RomanFurtakiwyprzedziłinnych
kolegówzeswojejszkoły:Patryka Kulczyńskiego i Macieja Wachowiaka.Wśróddziewczątnajlepsza była Karolina Stefaniak
(Gimn. 35), druga była Natalia
Majchrowicz (Gimn. 35), a trzecia Ewa Świętocka (Gimn. 42).
Nakrótszym,200-metrowym
dystansie rywalizowała młodzieżklasmłodszych.Wkategorii 2 i 1 klas gimnazjum, wśród
chłopców wygrał Jan Chrościński(Gimn.31),przed Jakubem
Grobelnym (Gimn. ZSMS)i Kamilem Tarnowskim (Gimn. 31).
ZkoleiwśróddziewczątzwyciężyłaWiktoriaRądlewska(Gimn.
62), przed Pauliną Hopcią
(Gimn.ZSMS)iZuzannąNowak
(Gimn. ZSMS). W rywalizacji
uczniów szkół podstawowych

wśród chłopców najlepszy był
Szymon Król (SP-61). Kolejne
miejsca zajęli: 2. Jakub Kozłowski (SP-14), 3. Antoni Dramiński
(SP-14). Wśród dziewcząt zwyciężyłaSandraBulińska(SP-35).
Następne miejsca: 2. Ewelina
Wajnert (SP-14), 3. Adrianna
Wasil (SP-35).
Wklasyfikacjigimnazjównajlepsze okazało się Gimnazjum
ZSMSiwnagrodęotrzymałoergometr wioślarski. Drugie miejscezajęłoGimnazjum35,atrzecie Gimnazjum 31. W klasyfikacjiszkółpodstawowychzwyciężyła ekipa SP-14, wyprzedzając
SP-61 i SP-35. Zwycięzcy otrzymali dwadzieścia piłek.
Organizatorem imprezy był
WZTW przy współpracy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Poznania, Zespołu Szkół MistrzostwaSportowegoorazFundacji Wielkopolskie Wioślarstwo.Medaleinagrodywręczali
Piotr Mróz (zastępca dyrektora
Wydzialu Oświaty), Andrzej
Bielerzewski (radny miasta Poznania) oraz Aleksander Daniel
(prezes WZTW).

Chociaż Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich liczy
sobie już ponad 93 lata, to wciąż
jest aktywnym młodzieńcem
pełnymwigoruichęcidodziałania.Wsobotę19lutegowsalach
poznańskiego hotelu Sheraton,
odbyłosięWalneZgromadzenie
Sprawozdawcze Delegatów.
Uczestniczyłownim24delegatów z siedmiu zrzeszonych
klubówwioślarskichwojewództwa wielkopolskiego. Podczas
zgromadzenia oceniono ostatniedwalatadziałalności.Podsumowanowynikisportoweosiągnięte przez zawodników.
Asąoneimponujące.W2009
i 2010 roku, zawodniczki i zawodnicywielkopolskichklubów
zdobyli cztery medale mistrzostw świata seniorów, siedem medali mistrzostw Europy
seniorów, jeden medal w mistrzostwach do 23 lat. W sumie
wzawodachmistrzowskichnajwyższej rangi uczestniczyło
łącznie 31 zawodników.
Naareniekrajowejponad300
wielkopolskichwioślarzyodnotowałorównieznaczącesukcesy.
W ogólnopolskiej punktacji
sportu dzieci i młodzieży, nasi
zawodnicywywalczyli511punktów w roku 2009 i 513 punktów
w2010roku,codałoWielkopolsce wysoką drugą pozycję
w kraju. Liczne medale mistrzostw Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych są uzupełnieniem tego bogatego dorobku.
Podczas zgromadzenia ocenionotakżekondycjęfinansową
WZTW. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez
Urząd Marszałkowski, Urząd
MiastaPoznaniaorazrealizowanym programom centralnym
ministerstwa sportu, możliwe
było pełne zrealizowanie założonego programu szkolenio-

wego, uzupełnienie bazy sprzętowej i udział we wszystkich regatach. Podczas spotkania dyskutowano także o szkoleniu
prowadzonymwramachSzkoły
Mistrzostwa Sportowego. Delegaci mówili również o problemach, na jakie napotykają w codziennymdziałaniu.Wielemiejscapoświęconobaziesportowej
ipilnejkoniecznościjejremontu,
zwłaszcza po ostatnich powodziach,kosztach wynajmuToru
Regatowego Malta dla potrzeb
szkoleniaiorganizacjizawodów.
Wiele troski wymaga także
sprzęt, na którym startują zawodnicy, a zwłaszcza pilna konieczność jego wymiany i uzupełnienia. Przyjęto wnioski dotyczące dalszego rozwoju
dyscypliny i kierunków działania.
Poruszono także problemy
związanezpromocjądyscypliny.
Delegaci pozytywnie oceniali
współpracę z „Głosem Wielkopolskim”. Nie mogło także zabraknąć oceny mistrzostw
świata seniorów organizowanych w Poznaniu w sierpniu
2009 roku. Oceniono także
współpracę z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo, która

wspierazwiązekfinansowoiorganizacyjnieodponadpięciulat.
Walne zgromadzenie dokonało także zmian w Statucie
WZTW, wynikających ze zmieniającegosięprawa,alerównież
zmierzające do umożliwienia
Uczniowskim Klubom Sportowym pełnego uczestnictwa
wdziałalnościzwiązku.Podczas
obrad nagrodą „Za zasługi dla
wielkopolskiego wioślarstwa”,
wyróżniono82-letniegoZenona
Fietza – wieloletniego sędziego
wioślarskiego i działacza PTW
Tryton.
Działania Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich nie byłyby możliwe bez
pomocy wypróbowanych partnerów, takich jak: Volkswagen
Poznań, Aquanet, Międzynarodowe Targi Poznańskie, AutoCentrum, o których także mówiono podczas obrad oraz
współpracy z organami samorządowymi WydziałemKultury
FizycznejUrzęduMiastaPoznaniaiDepartamentuSportuiTurystyki Urzędu Marszałkowskiego, którym podczas obrad
złożonopodziękowania,życząc
jednocześnie dalszej dobrej
współpracy.

FOT. ARCHIWUMWZTW

Pierwszy krok
do wioślarstwa

Podczas walnego zgromadzenia toczyła się interesująca
dyskusja na wiele tematów

Mistrzostwa miasta Poznania
na ergometrze wioślarskim
Jużporaz25.WielkopolskiZwiązek Towarzystw Wioślarskich
będzie organizatorem mistrzostwmiastaPoznanianaergometrze wioślarskim.
Miejscemtegorocznychzmagań wioślarzy będzie hala sportowaGminnegoOśrodkaSportu

w Czerwonaku. Gospodarze
obiektuporazkolejnyzapewnili
dobre warunki socjalne i startowe dla zawodników. Wyścigi
odbędą się we wszystkich kategoriach wiekowych – od młodzika do weterana. Zawody są
jednym z najważniejszych ele-

mentówprzygotowańdobardzo
bogatego sezonu startowego
w bieżącym roku.
Zapraszamy zatem wszystkichkibicówisympatykówwsobotę 5 marca o godz. 10 do hali
sportowej w Czerwonaku.
JAC

