Ambitne plany sekcji rekreacyjnej PTW Tryton w 2013 roku

Trenerskie nadzieje

Wewrześniupoprzedniegoroku
sekcja rekreacyjna Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy
Tryton, z okazji stulecia klubu,
zorganizowała jubileuszowy
spływ na dystansie 100 kilometrów. Trasę z Poznania przez
Obrzycko do Sierakowa pokonało prawie trzydzieści osób.
Taką formę wioślarskiej turystykiwPoznaniuiWielkopolsce
uprawia coraz więcej osób.
– W okresie zimowym pozyskaliśmy nowe łodzie wyścigoweiturystyczne.Obecniestan
taboru turystycznego to: trzy
dwójkizesternikiemtypuC,siedem czwórek ze sternikiem i
ósemka podwójna typu C. Stan
technicznyiliczbałodzi,jakądysponujemy, pozwala na organizację dużych przedsięwzięć.
Wokresiezimowympojawiłosię
też kilka nowych osób w sekcji
rekreacyjnej,któreniecierpliwie
oczekująpierwszegowiosłowania na wodzie – mówi Łukasz
Kaczmarek, sekretarz zarządu
oraz trener sekcji rekreacyjnej
PTW Tryton Poznań.
Takjakwpoprzednichlatach,
tak również w nadchodzącym
sezonie, członkowie sekcji rekreacyjnejTrytonamająciekawe
zamierzenia turystyczne.
– Planujemykontynuacjęwycieczekrowerowo-wioślarskich
do Puszczykowa. Są to jednodniowe wyprawy ósemką turystyczną na przystań w Puszczykowie i z powrotem, w asyś-
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Coraz więcej osób chce uprawiać wioślarską turystykę w Poznaniu i Wielkopolsce

ciegrupyrowerowej,połączona
następnie spotkaniem integracyjnymprzyognisku.Dokładne
terminy wycieczek podamy
pod koniec marca – dodaje Łukasz Kaczmarek.
–Wsezonie2013zaplanowaliśmyrównieżpięćdługichspływów krajoznawczych. Turyści
przepłyną ponad 200-kilometroweodcinkiWartyz Uniejowa
doPoznaniaiodPoznania,ażdo
jejujściaw KostrzynienadOdrą.
Ponownie trytońskie łodzie
odwiedząinteresującyszlakpętli
żuławskiej na odcinku: Grudziądz - Gniew - Malbork - Elbląg - Frombork liczący ok. 142
km–dodajeŁukaszKaczmarek.
Ale poznańscy turyści wioślarscyposzukująrównieżnowych,

ciekawych tras w całym kraju.
– Po sprawdzeniu dostępności tras zdecydowaliśmy, że
spróbujemyswoichsiłnadwóch
nowychtrasachwodnych:szlak
drogiwodnejE-70zBydgoszczy
doGorzowaliczący227kilometrów oraz szlak Wisły na odcinku z Torunia do Gdańska
odługości240kilometrów–tłumaczy Łukasz Kaczmarek. Poza
turystycznymiwyprawami,tradycyjniebędąsięodbywałyspacerywioślarskienapoznańskiej
Warcie.CzłonkówsekcjirekreacyjnejTrytonawsezoniebędzie
możnazobaczyćna wodziemiędzymostamiPrzemysłaII,aBolesława Chrobrego we wtorki
i czwartki po godzinie 18.
– Jak zwykle będziemy nau-

czać techniki wiosłowania od
podstaw wszystkich chętnych,
którzy zechcą spróbować swoichsiłzawiosłami.Pierwszezejścia na wodę planowane są na
początku kwietnia, zaraz po
świętachwielkanocnych.Mamy
nadzieję, że w tym roku Warta
okaże się łaskawa i nie przypomni o swoim żywiole tak jak
tobyłopodczaspowodziw 2010
roku–mówiŁukaszKaczmarek.
Tryton zaprasza osoby
chętne do udziału w treningach
rekreacyjnychlubudziałuwimprezach turystycznych w 2013
roku! Wszelkie informacje
można uzyskać na stronie
www.tryton.poznan.pl lub telefoniczniepodnumerami665147
972 lub 608 571 587.

PrzygodęzwioślarstwemMaciej
Hoffmann rozpoczął w siódmej
klasieszkołypodstawowej,kiedy
rodzice przyprowadzili go na
przystań Posnanii nad Wartą.
Chciałpoczątkowouprawiaćkajakarstwo,aleostateczniezaczął
trenować wioślarstwo.
Rozpoczął starty od najmłodszejkategoriiwiekowejiprzeznastępnesiedemlatosiągałsukcesy
wkolejnychkategoriach.Dośćnaturalniestałsiępotemtrenerem.
– Tę decyzję o podjęciu pracy
trenerskiejwymusiłaniejakopowracająca kontuzja kolana. Studiowałem już na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i zacząłem pracować z
najmłodszymi adeptami naszej
dyscypliny. Po sześciu latach
pracyznajmłodszymiprzyszedł
czasnatreningizkolejnymigrupami zawodników. Dzisiaj pracuję z zespołem ponad czterdziestuzawodników:seniorami,
juniorami starszymi i juniorami
–mówiMaciejHoffmann,trener
wioślarzy Posnanii RBW.
–BartekZabłockiwpoprzednim roku był rezerwowym do
ósemki startującej w igrzyskach
w Londynie. Bartek pracował z
kadrąseniorówprzezcałysezon,
podobnie jak Dawid Grabowski.
WtymsezonieZabłockijestkan-

dydatem do narodowej czwórki
bezsternika,natomiastGrabowskitrenujew grupieczwórkipodwójnej. Zabłocki ma w swoim
dorobku mistrzostwo świata do
lat 23, a Grabowski był piąty w
młodzieżowych mistrzostwach
świata. Poza tym Tomasz Rachwał, Adam Marzec, Mateusz
Strzelczyktakżezpowodzeniem
startowali w mistrzostwach Europy i świata w swoich kategoriach wiekowych. Podobnie jak
Wiktor Szymański i Adam
Łączka. Od kilku lat nasi zawodnicyregularnietrafiajądoreprezentacji Polski i startują w najważniejszych imprezach – opowiada o swoich podopiecznych
Maciej Hoffmann.
– Wierzę, że w tym sezonie
Zabłockiwystartujewreprezentacyjnej czwórce bez sternika
w mistrzostwach Europy, a potem także w mistrzostwach
świata, podobnie jak Grabowski
w czwórce podwójnej, budowanej przez trenera Wojciechowskiego. Marzec i Rachwał powinni wystartować w młodzieżowych mistrzostwach świata.
A jeszcze kilku innych naszych
zawodników powinno z powodzeniemwalczyćomiejscewkadrze juniorów – uważa trener
Maciej Hoffmann. JAC
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Wioślarska turystyka
coraz popularniejsza

Trener Maciej Hoffmann ze swoimi podopiecznymi
Bartoszem Zabłockim i Dawidem Grabowskim

Oglądaj na stronie WZTW

Sprawdzian na ergometrze

Od kilku lat na stronie internetowejWielkopolskiegoZwiązku Towarzystw Wioślarskich
(www.rowing.poznan.pl, w zakładce relacje z zawodów),
można oglądać na żywo przebieg imprez wioślarskich, jakie
odbywają się w Wielkopolsce,
ale też w kraju.
Od ponad roku przy WZTW
działa także zespół autorów,
któryrelacjonujenajważniejsze
wydarzeniawioślarskiewWielkopolsce.

Tradycyjnie już na początku
marca każdego roku, odbywają
sięmistrzostwamiastaPoznania
na ergometrze. Nie inaczej będziewtymroku.Tymrazemzawody zostaną rozegrane w sobotę 9 marca w hali Zespołu
Szkół Mistrzostwa Sportowego
na osiedlu Tysiąclecia 43 w Poznaniu.
Takjakwpoprzednichlatach,
także teraz wyścigi odbędą się
we wszystkich kategoriach wiekowych – od młodzika do wete-
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– Na stronie WZTW w zakładce wywiady, można obejrzećrelacjezwioślarskichwydarzeń w regionie, ale nie tylko.
Wpoprzednimrokurozmawialiśmym.in.zmłodymizawodnikami podczas zgrupowania
w Błażejewku, ale też podczas
mistrzostw Polski juniorów
Kruszwicy. Zrelacjonowaliśmy
przebieg corocznej konferencji
trenerówPolskiegoZwiązkuTowarzystwWioślarskich,jakaodbyła się na poznańskiej Malcie.

Pokazaliśmy również jubileusz
stuleciapoznańskiegoTrytona.
W tym roku obserwowaliśmy
próbę bicia rekordu Guinnessa
na ergometrze w poznańskiej
Galerii Malta. Byliśmy na Poznańskiej Gali Sportu oraz Balu
Sportowca „Głosu Wielkopolskiego”. Pokazaliśmy też, jak
do nowego sezonu przygotowują się wioślarze KW-04 Poznań–powiedziałaIzabelaGłowacka,szefowazespołutworzącego filmowe relacje. JAC
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rana. – Tak naprawdę na początku marca dobiegają końca
zimowe przygotowania wioślarzy do nowego sezonu. Zawody
naergometrzebędąwięcsprawdzianem tego, jak zawodniczki
i zawodnicy pracowali przez
ostatnie miesiące. Dla wszystkich startujących będzie to sygnał,jakmożewyglądaćnadchodzącysezon.Liczęnato,żewioślarze w poszczególnych kategoriachwiekowychbędąprzede
wszystkim poprawiali swoje re-

kordy życiowe na ergometrze.
To będzie podstawa do snucia
ambitnych planów sportowych
na sezon letni – powiedział Błażej Kamola, trener koordynator
ZSMS w Poznaniu.
Wnadchodzącychzawodach
weźmieudziałokoło150zawodniczek i zawodników z klubów:
Poznania, Kalisza i Kórnika. Początek imprezy o godzinie 10.
Relację z zawodów będzie
możnaobejrzećnażywonastronie internetowej WZTW. JAC
2075581/00

