Wielkopolskie przygotowania do zawodów

Ciężka praca podczas zgrupowań musi przynieść efekty podczas kolejnych regat

Jacek Pałuba

Ostatnia zima bardzo mocno
dała się we znaki sportowcom
przygotowującymsiędostartów
w okresie letnim. Kłopoty mieli
takżewioślarze,którzymoglitak
naprawdęzejśćnawodędopiero
na przełomie kwietnia i maja.
Wcześniej przez wiele tygodni
zawodniczkiizawodnicyciężko
pracowali w siłowni, czy na ergometrach. Ale z pewnością takietreningi„nasucho”,tonieto
samo, co zajęcia na wodzie.
A tymczasem przed wioślarzami wielkopolskich klubów
w nadchodzących tygodniach
najważniejsze imprezy tego
roku. W tym sezonie większość
regat zostanie rozegrana w
Kruszwicy.Tutajwdniach22-23
czerwca odbędą się Centralne
KwalifikacyjneRegatyjuniorów.
Potem w dniach 28-30 czerwca
odbędą się mistrzostwa Polski
seniorów oraz mistrzostwa
PZTW masters. W Kruszwicy
także odbędzie się OgólnopolskaOlimpiadaMłodzieży(25-28
lipca) oraz młodzieżowe mistrzostwa Polski i mistrzostwa
Polskimłodzików(2-4sierpnia).
Natomiast mistrzostwa Polski
juniorówodbędąsięnatorzeregatowymMaltawPoznaniu(1821 lipca). To będą najważniejsze
regaty krajowe. Ale wielu wiel-

kopolskich wioślarzy czekają
takżeregatymiędzynarodowe–
Uniwersjada w Kazaniu (6-8
lipca),mistrzostwaświatadolat
23 w Linzu-Ottensheim (24-28
lipca) oraz mistrzostwa świata
juniorów w Trokach (7-11 sierpnia). Zawodniczki i zawodnicy
wielkopolskich klubów intensywne przygotowania do zawodówmielijużwostatnimtygodniu maja.
–Grupanaszychzawodników
trenowała w tym czasie w
Rogoźnie, gdzie mieliśmy bardzo dobre warunki do pracy.
StądpojechaliśmydoKruszwicy,
gdzie odbyły się centralne wiosenneregatyjuniorów.Teraznatomiast przez cały czerwiec będziemy przygotowywali się
dokolejnychzawodówwPoznaniu. Natomiast od 7 lipca, zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą trenowali w Kruszwicy,copowinnopomócwprzygotowaniachdozawodów,które
będą się odbywały właśnie tam
– mówi Patryk Majewski, trener
PTW Tryton.
Podobnym trybem do tegorocznych imprez przygotowują
się także wioślarze dwóch innych poznańskich klubów –
KW-04 oraz Posnanii RBW.
– Rzeczywiście wspólnie
z zawodnikami Trytona i Pos-
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nanii trenowaliśmy w Rogoźnie
w ostatnim tygodniu maja. Po
regatach juniorów w Kruszwicy,
w których wioślarze mieli obowiązek startu, w czerwcu wracamy do Poznania. A od 4 lipca
kolejne zgrupowania w Kruszwicy, aż do kolejnych startów
mistrzowskich – tłumaczy Mirosław Rewers, trener KW-04
Poznań.
– Od 4 lipca będziemy na
zgrupowaniu w Łężeczkach.
Tam mamy wzorowe warunki
do przygotowań. W tym okresie kilka naszych zawodniczek
i zawodników weźmie udział w
zgrupowaniach i zawodach kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Z Łężeczek będziemy wyruszali
na kolejne starty mistrzowskie
w kraju – powiedział Maciej
Hoffmann, trener Posnanii
RBW.
– W Kaliszu zima też komplikowała przygotowania, ale
na szczęście my mogliśmy
wmiaręwcześniezejśćnarzekę
i popływać. Po zgrupowaniu
w Rogoźnie i regatach juniorów,
teraz będziemy trenowali w Kaliszu,ażdomistrzostwPolskiseniorów.Natomiastod11lipcabędziemy przygotowywali się
do kolejnych zawodów w
Kruszwicy–stwierdziłPawełRakowski, trener KTW Kalisz.

KonradRaczyński(rocznik1992)
jest zawodnikiem KW-04 Poznańinapewnoniejestjużanonimowym wioślarzem. W 2010
roku był uczestnikiem I Igrzysk
Olimpijskich Młodzieży w Singapurze, gdzie startował w jedynce i został sklasyfikowany
w drugiej dziesiątce.
Do KW-04 trafił wiele lat
temu, gdzie do dzisiaj trenuje
pod opieką Mirosława Rewersa.
Zainteresowałsięwioślarstwem
zewzględunajeszczejuniorskie
sukcesy Julii Michalskiej. W
2005rokuzdobyłswójpierwszy,
srebrny medal mistrzostw Polskijuniorów.W2009rokuKonrada dopadł pech. Wspomagał
organizatorówmistrzostwświataseniorównaJeziorzeMaltańskim i spadł z czterometrowego
płotuna...lewądłoń.Aletymsię
nieprzejmowałitrenowałdalej.
Okazałosięjednak,żejestproblem i to dość poważny. Mimo
bólu i kłopotów wystartował w
następnym roku w Singapurze.
Ten rok nie zaczął się dla
niego zbyt dobrze. Chciał koniecznie znaleźć się w kadrze
młodzieżowej, jednak to się nie
udało. – Konrad nieźle wypadł
podczas regat długodystansowychnaKanaleŻerańskim,jednak potem w Poznaniu nie było
już tak dobrze i o kadrze młodzieżowej trzeba było zapom-

nieć, tym bardziej że w ważnym
okresie przygotowawczym zamiast trenować, przechodził
różne choroby i stracił sporo
czasu – mówi Mirosław Rewers,
trener klubowy Konrada.
– Ale Konrad to twardy zawodnik. W ostatnim czasie
ciężko pracuje na najnowszej
łódce jedynce i na pewno zrobi
wszystko, aby powalczyć o jak
najlepszy rezultat podczas mistrzostw Polski seniorów
w Kruszwicy. Jestem przekonany, że pech go w końcu opuścił i teraz będzie już tylko coraz
lepiej – dodaje trener Mirosław
Rewers. JAC
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Najdłuższą historię mają mistrzostwa Europy rozgrywane
od1893roku.Siedemlatpóźniej
wioślarzezainaugurowalirywalizację podczas drugich letnich
igrzysk olimpijskich w Paryżu.
Najmłodsza jest natomiast rywalizacja wioślarzy w mistrzostwach świata. Pierwszy czempionat odbył się dopiero we
wrześniu1962rokuwszwajcarskiej Lucernie i startowali tylko
panowie.Kobietystanęłydorywalizacji w 1974 r.
Reprezentanci Polski rywalizowaliwMŚodpoczątku.Wśród
biało-czerwonych nie brakowałoprzedstawicieliwielkopolskich klubów. Podczas II MŚ w
1966 roku, w jugosłowiańskim
Bled, w jedynkach wystartował
Eugeniusz Kubiak (Tryton Poznań). Kubiak w latach 60. XX
wieku,najlepszypolskiskiffista,
uplasował się na 8. pozycji.
PorazkolejnyWielkopolanie
reprezentowali Polskę podczas
MŚ w 1974 roku. Szóste miejsce
zajęła Bogusława Kozłowska
(Posnania)wczwórkachzesternikiem.Takżeszóstemiejscezajęła Hanna Pracharczyk (AZS
Poznań)występującawósemce.
ZkoleiKazimierzLewandowski
(Posnania) oraz Ryszard Drygas
(AZS Poznań) w czwórkach podwójnych uplasowali się na 7.
pozycji. Od 1975 roku czempionaty odbywały się co roku.
W sierpniu 1975 roku w angielskim Nottingham, Bogusława Kozłowska, tym razem startowała w ósemce i zajęła 8. lokatę. Ryszard Drygas (AZS Poznań) i Roman Kowalewski (Posnania) zajęli natomiast 11. miejsce w czwórkach podwójnych.
W 1977 roku w Amsterdamie
dwajzawodnicyTWPoloniiPoznań – Grzegorz Nowak i Adam
Tomasiak,startującywczwórce
ze sternikiem uplasowali się na
8. miejscu. W następnym 1978
roku, wspomniana dwójka Nowak i Tomasiak, teraz w dwójkachzesternikiem,wreszciewywalczyłapierwszy,brązowymedaldlaWielkopolskiw mistrzostwach świata. Było to w nowozelandzkim Karapiro. JAC

Twardy zawodnik
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Inauguracja
w 1962 roku

Szlif formy na
zgrupowaniach

Konrad Raczyński miał
ostatnio dużego pecha

Juniorzy w Mińsku
Z niezłym skutkiem wystartowaliwMińskuwmistrzostwach
Europy juniorów reprezentanci
Polski.DostolicyBiałorusipojechałoosiemosadbiało-czerwonych. Polacy wywalczyli tam
dwa medale.
WicemistrzemEuropyzostał
Natan Węgrzycki-Szymczyk
(AZSAWFWarszawa),którynie
tylko zdobył srebro, ale jednocześniepogodziłnaukęzesportem, zdając w tym roku maturę.
Drugi, brązowy medal, zdobyła
czwórkabezstrenikawskładzie:
DamianKrawitowski(AZS/SMS
Toruń), Michał Zaporowski

(AZS/SMS Toruń), Michał Iskra
(PTW/SMS Płock) i Łukasz
Krajewski (PTW/SMS Płock).
W reprezentacji zaprezentowali się także dwa zawodnicy z
Wielkopolski. Patryk Gumny
(Posnania RBW) i Marcin
Sobieraj (Posnania RBW/SMS
Poznań), wspólnie z Jakubem
Dominiczakiem (Lotto Bydgostia)iMateuszemNawrockim
(MOS Ełk), startowali w czwórkach podwójnych. Poznaniacy
wypadli nieźle i zostali sklasyfikowani z kolegami na siódmej
pozycji. W Mińsku startowały
osady z 27 krajów. JAC

