Młodzieżowe Centrum Sportu działa już jedenaście lat

W Trytonie panuje
rodzinna atmosfera

WioślarstwowPoznaniutopięć
klubów,którenacodzieńszkolą
najmłodszychadeptówwtejdyscyplinie.Jesttotrudne,długotrwałeikosztowneprzedsięwzięcie.Należypamiętać,że szkolenie wymaga odpowiedniej i
różnorodnej bazy: sal sportowych, siłowni, basenu, przystani,atakżesprzętu,czyliergometrów,łodziwioślarskichoraz
motorówek bezpieczeństwa.
Szkolenie to również kadra trenerska. Aby to wszystko funkcjonowałonaodpowiednimpoziomie,szefówklubówkosztuje
to wiele wysiłku.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej,
samorząd miasta Poznania, poprzez wydział sportu, od wielu
lat realizuje program Młodzieżowych Centrów Sportu w różnychdyscyplinachsportu.Takie
centrum od 2002 roku działa
także w wioślarstwie. Partnerem miasta jest Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślarskich. Prowadzi on zajęcia centrum w czterech poznańskich
klubach: KW-04, TW Polonia,
TW Tryton i klubie AZS AWF.
W ramach realizowanego programu prowadzone jest szkolenienajmłodszychadeptówwioślarstwa. Co roku w zajęciach
uczestniczy grupa ponad 120
zawodników. Ich postępy sportowe można potem ocenić podczas rankingów młodzików –
cyklu zawodów sprawdzających,mistrzostwachmiastaPoznania czy też międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików.
Programem
Młodzieżowego
Centrum
Sportu objęci są także juniorzy,
których postępy sportowe ocenianesąjużpodczasmistrzostw
Polski. Uzyskane wyniki mają
ogromny wpływ na pozycję
sportową Poznania w ogólnopolskim współzawodnictwie
dzieci i młodzieży. Trzeba też
dodać, że osobne Młodzieżowe
Centrum Sportu wioślarstwa
działaprzypiątympoznańskim
klubie – KS Posnania RBW.
Środkifinansowe,jakieprzekazuje miasto Poznań, są przeREKLAMA
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Młodzież poznańskich klubów ma na Jeziorze Maltańskim znakomite warunki do treningu

znaczone między innymi na finansowanie trenerów prowadzącychzajęciazdziećmii młodzieżą,któreuczestnicząw tym
programie. Z tych środków finansowane jest też wynajęcie
niezbędnej bazy sportowej, organizacjalokalnychregatczyzakupy sprzętu sportowego, służącego danej grupie szkolenia.
Pieniądzewładzmiasta,w połączeniu ze środkami WZTW i
poszczególnych klubów, pozwalają na racjonalną, przemyślaną i długofalową pracę szkoleniową z najmłodszymi adeptami wioślarskimi. Opieka i
pomoc miasta pozwoliły kilku
setkomdzieciimłodzieżyzapoznać się z wioślarstwem, przeżyć wielką sportową przygodę,
ale przede wszystkim wpłynęła
na rozwój fizyczny i kondycję
najmłodszych mieszkańców
Poznania.
– Program jest przykładem
dobrze rozumianego partnerstwa, rozumienia społecznych
potrzebmieszkańcówiwspierania rozwoju sportu wśród najmłodszych. Przynosi on wymierne korzyści i pozwala na
wyszukiwanie sportowych talentów.Każdedziecko,pragnące

nauczyć się wiosłowania, może
uczestniczyć w tych zajęciach.
Wystarczyzgłosićsiędowybranegoklubuizapisaćnazajęcia–
mówi Marek Kurek, wiceprezes
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
– W poprzednim roku z pieniędzy otrzymanych z miasta
sfinansowaliśmynietylkotrenerów, kupno nowego sprzętu, ale
też utrzymywaliśmy hangary
orazszatnienadMaltąizmodernizowaliśmy dwie przystanie
klubów nad Wartą. W tym roku
otrzymaliśmy dofinansowanie
170 tysięcy złotych. To wystarczy na pensje ośmiu trenerów
programu i utrzymanie całej
bazyklubowej.Nowościąwtym
roku jest powołanie trenera koordynatora,którymzostałMarcin Witkowski. Chcemy przede
wszystkim ujednolicić system
szkolenia na wszystkich poziomachoraztechnikwiosłowania.
Niestety, nie starczy już tym razemnazakupnowegosprzętu–
dodajeMarekKurek,wiceprezes
WZTW.
– Program działalności Młodzieżowych Centrów Sportu
wnaszymmieścieprzynosiwymierne efekty. Młodzi spor-
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towcy poznańskich klubów
osiągają sukcesy we wszystkich
kategoriachwiekowych,anasze
miasto od lat plasuje się w czołówce najlepszych ośrodków
sportowych w Polsce. Młodzi
wioślarze mają również najlepszą bazę do uprawiania dyscypliny w naszym kraju. Tor regatowyMaltanamłodzieżowezawody zawsze udostępniany jest
po preferencyjnych cenach –
mówiła w przeszłości dr Ewa
Bąk, dyrektor Wydziału Sportu
UrzęduMiastaPoznania.Należy
dodać,żeobecniejestbardzopodobnie.
– Młodzieżowe Centrum
Sportu pełni bardzo ważną rolę
w systemie szkolenia dzieci i
młodzieży.Pozwalanaszymklubom na objęcie szkoleniem
znaczniewiększejliczbyuczestnikóworazracjonalnewykorzystanie skromnych środków finansowych. Jest również przykładem dobrze rozumianego
partnerstwa, wspierania przez
miasto sportu na tym najniższym, ale jednocześnie na tym
najważniejszym poziomie –
podkreślił Aleksander Daniel,
prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

–Dzisiajwnaszymklubietrenuje
ponad trzydzieści zawodniczek
i zawodników. Tryton to specyficzny klub, w którym panuje
wręcz rodzinna atmosfera, a zawodniczki i zawodnicy chętnie
przychodzą na treningi – mówi
Patryk Majewski, trener PTW
Tryton.
Do wioślarstwa trafił w 2000
roku, kiedy zaczął trenować w
AZS AWF Poznań pod opiekę
Rafała Hardzińskiego. Potem
jego trenerem w akademickim
klubie był Aleksander Wojciechowski, szkoleniowiec najbardziej utytułowanej polskiej
osady męskiej czwórki podwójnej (złoto na igrzyskach w Pekinie i cztery razy mistrzostwo
świata).
– W lipcu 2007 roku zakończyłem sportową karierę, a w listopadzie, trochę przez przypadek, zostałem trenerem w Trytonie.Namówilimnienapracęw
klubie Marcin Witkowski oraz
JuliaMichalska.Obojewtedyjuż
sporoczasuspędzalinazgrupowaniach kadry, a Marcin Witkowski nie mógł jednocześnie
takwieleczasuspędzaćwTrytonie.Zgodziłemsięnatakiukład,
no i pracuję w klubie do tej pory

– mówi Patryk Majewski, który
możesięjużpochwalićkilkunastoma medalami, jakie wywalczylijegowychowankowiepodczas mistrzostw Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych.
– Dzisiaj największe nadzieje
wiążę z występami Ariany Borkowskiej, która już w poprzednim roku mogła zdobyć medal
młodzieżowych mistrzostw
światawczwórcepodwójnej,ale
osadziezabrakłodopodiumbardzo niewiele. Wierzę, że w tym
rokuArianawspólniezkoleżankamijużbędziepotrafiłapowalczyć skutecznie o podium. Bardzo liczę także na coraz lepsze
występy młodszych zawodniczekPaulinyAdamskiej,Eweliny
Borkowskiej i Marty Korzun –
podkreśla trener Majewski.
– Od pewnego czasu pracujemy w klubie nad odbudową
grupy chłopaków. Dzisiaj najstarsi mają po 17 lat, a najmłodsi
po12lat.Jeślitylkoniezabraknie
im zapału i ambicji do ciężkiej
pracy, to latem podczas rywalizacjiwmistrzostwachPolski,powinnizaznaczyćswojąobecność
–zauważaPatrykMajewski,trener PTW Tryton. JAC
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Wioślarstwo jest
ważne dla Poznania

Trener P. Majewski z A. Borkowską pracują przy łodzi

Teraz mistrzostwa Wielkopolski
a Po ogólnopolskich regatach kwalifikacyjnych, w
sobotę 11 maja na Jeziorze
Maltańskim odbędą się
mistrzostwa województwa
wielkopolskiego.
– Jak zwykle w tej imprezie
wystartują zawodniczki i
zawodnicy ze wszystkich
naszych klubów z Poznania,

Kalisza i Kórnika. Rywalizacja
będzie się toczyła w kategoriach wiekowych od młodzików do mastersów. Nie jest
wykluczony także start
zawodników z innych województw. Początek zawodów
11 maja o godzinie 10 – mówi
Franciszek Kamiński, wiceprezes WZTW. JAC
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