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Pięć wielkopolskich medali podczas OOM na Jeziorze Maltańskim

Procentuje owocna
praca w klubach

Młodzież coraz lepsza

Jacek Pałuba

Złota osada czwórki podwójnej ze sternikiem KW-04 Poznań. Od lewej: Mateusz Świętek,
trener Maciej Kurek, Patryk Gumny, Artur Filipek, Damian Rewers oraz sternik Andrzej
Grześ (z przodu)

wodnicy mieli już za sobą wyścigi eliminacyjne nie tylko
w czwórkach ze sternikiem, ale
też w czwórkach bez sternika.
Rzeczywiści chłopcy wykonali
zadanie wzorowo, bo rozpoczęli w dobrym tempie i nie tracili zbyt wiele do rywali.
Na ostatnich 500 metrach znakomicie przyspieszyli i potem
mogli się cieszyć ze zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników –
mówił Maciej Kurek, trener
złotej osady KW-04.
Wyścig czwórek podwójnych ze sternikiem odbył się
przed południem, a po godzinie 15, w finale czwórek podwójnych bez sternika,
Świętek, Gumny, Filipek i Rewers dołożyli do swojego
wcześniejszego sukcesu jeszcze
srebrny medal. Osada KW-04
również rozpoczęła finał spokojnie i nie traciła dystansu
do rywali. Poznaniacy dobrze
finiszowali, ale ekipy LottoBydgostii-WSG-Pocztowy, wyprzedzić już nie mogli i do zwycięzców stracili 3,34 sekundy.
Drugi srebrny medal wywalczyła dwójka podwójna Pos-

nanii RBW w składzie: Mateusz
Ciepły i Marcin Sobieraj. Podopieczni trenera Macieja
Hoffmanna, po połowie dystansu zajmowali trzecią lokatę, za osadą Lotto-Bydgostii
i Wisły Grudziądz. Ale potem
rozpoczęli udany finisz.
Po 1500 metrach wyszli na drugie miejsce, a na ostatnich 500
metrach uzyskali najlepszy
czas. Nie starczyło to jednak
do pokonania bydgoszczan
(stracili w sumie 4,77 sek.), ale
pewnie zdobyli srebrny medal.
Marcin Sobieraj bardzo dobrze
zaprezentował się także w jedynkach, gdzie wywalczył brązowy medal. Na trzecim stopniu podium stanęła również
dwójka bez sterniczki Posnanii
RBW w składzie: Julia Huzarek
i Karolina Zawada. Podopieczne trenerki Katarzyny
Sammler prowadziły po pierwszych 500 metrach, ale potem
spadły na trzecie miejsce. Ale
miejsce na podium wywalczyły
bardzo pewnie.
Młodzi Wielkopolanie zajęli
też dwa czwarte miejsca:
czwórka podwójna bez sterniczki – Kamila Sobkowiak,

Matylda Stefańska, Anna Majek, Magdalena Świętek (KW04 Poznań) oraz czwórka bez
sternika – Maciej Lampka, Mateusz Mirski, Oskar Danielak,
Jakub Kącki (KW-04 Poznań).
Na piątych pozycjach uplasowały się cztery osady:
czwórka podwójna bez sterniczki – Monika Adamczyk, Joanna Hyży, Edyta Szczęsnowska, Zuzanna Pawlaczyk
(Posnania RBW), Anna Twardowska (AZS AWF Poznań)
w jedynce, dwójka bez sternika
– Maciej Lampka, Jakub Kącki
(KW-04 Poznań) oraz czwórka
podwójna ze sterniczką Posnania RBW – Monika Adamczyk, Joanna Hyży, Zuzanna
Pawlaczyk, Edyta Szczęsnowska, Magdalena Zandecka
(sterniczka).
Natomiast dwa szóste miejsca zajęły osady: dwójka bez
sterniczki – Adrianna Bak,
Ewa Chudek (Posnania RBW)
oraz czwórka podwójna ze
sterniczką KTW Kalisz – Małgorzata Nowicka, Paulina
Czech, Maria Chabierska, Karolina Lisiak, Natalia Król
(sterniczka).

Pięć złotych, pięć srebrnych
i dwa brązowe medale, to dorobek wioślarzy z wielkopolskich
klubów podczas młodzieżowych mistrzostw Polski, jakie
odbyły się na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. W finałach
A popłynęło 25 wielkopolskich
osad.
Toznakomityrezultatwielkopolskiejmłodzieży,wporównaniu z poprzednim sezonem.
– Rzeczywiście postęp jest
ogromny.Naszamłodzieżzaprezentowała się z jak najlepszej
strony, a w kilku konkurencjach
potwierdziła swoją dominację.
Widać więc, że praca szkoleniowa wykonana w ostatnim
okresiewnaszychklubachteraz
procentuje. Naprawdę jest się
czym pochwalić. Wierzę, że
w kolejnych latach będzie podobnie, a nasi wioślarze coraz
częściej będą reprezentowali
Polskę na największych imprezach międzynarodowych – powiedziałMarekKurek,wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich i jednocześnie prezes KW-04 Poznań.
Najbardziej zaciętą walkę
o tytuł mistrzowski stoczyła
czwórka podwójna mężczyzn
KW-04, płynąca w składzie:
Piotr Majek, Dawid Kawecki,
Konrad Raczyński, Paweł
Paziewski. Poznaniacy od początku finału narzucili ostre
tempo i prowadzili w wyścigu
od startu do mety. Kawecki
i Paziewski wywalczyli jeszcze
jedentytułmistrzowski,aletym
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Młodzi wioślarze z wielkopolskich klubów dobrze zaprezentowali się podczas finałowych
regat Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (mistrzostwa
Polski juniorów młodszych), jakie odbyły się na Jeziorze Maltańskim. Trzynaście wielkopolskich osad płynęło w finałach A. Nasi zawodnicy wywalczyli pięć medali – jeden
złoty i po dwa srebrne i brązowe.
W klasyfikacji województw,
Wielkopolska z dorobkiem 71
punktów zajęła trzecie miejsce.
Zwyciężyło województwo kujawsko-pomorskie (212 pkt.),
przedMazowszem (158). Wśród
klubówszóstemiejscezająłKW04Poznań(33pkt.),anasiódmej
pozycji była Pos-nania RBW
(30). A zwyciężyła LottoBydgostia-WSG-Pocztowy (94
pkt.). W tegorocznej OOM wystartowało 395 zawodniczek
i zawodników.
– Nasza młodzież zrobiła postęp, bo podczas poprzedniej
olimpiady młodzieży wywalczyła trzy medale i mniej osad
płynęło w finałach A. Tegoroczny rezultat to wynik wcześniejszej dobrej pracy z młodzikami, którzy obecnie wkroczyli
już w wiek juniora młodszego.
Wierzę, że nasi młodzi wioślarze będą nadal harmonijnie się
rozwijali – podsumował Marek
Kurek, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich, a jednocześnie
prezes KW-04 Poznań.
Złoty medal wywalczyła
czwórka podwójna ze sternikiem KW-04, płynąca w składzie: Mateusz Świętek, Patryk
Gumny, Artur Filipek, Damian
Rewers i sternik Andrzej Grześ.
Poznańska osada zwyciężyła
po emocjonującej walce praktycznie na samym finiszu z czasem 7:01,08. Na mecie poznaniacy wyprzedzili różnicą 0,33
sekundy osadę SMS Toruń,
która prowadziła od startu,
prawie do samej mety. Ale na finiszu lepsi byli poznaniacy.
– Chłopcy mieli za zadanie
płynąć swoim własnym tempem, aby przede wszystkim nie
stracić dystansu do prowadzącej osady. Musieliśmy nieco
szanować siły, bo przecież za-
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razem w dwójkach podwójnych
z przewagą 3,42 sek. nad drugą
osadą.
Trzykolejnezłotemedalewywalczyły inne, męskie osady.
Dwójka ze sternikiem Trytona
Poznań,płynącawskładzie:Mateusz Jabłoński, Jakub SkrabulskiisternikAdamSkrabulski.
ZkoleiosadyPosnaniiRBWwygrały dwa inne finały z A z dość
wyraźną przewagą. Czwórka ze
sternikiem w składzie: Roman
Wesołowski, Szymon Aumiler,
Dawid Grabowski, Bartosz
Zabłocki, sternik Piotr Araszkiewicz wygrała z PTW Płock
(5,82sek.),natomiastdwójkabez
sternika Posnanii RBW: Dawid
Grabowski,BartoszZabłockipokonała przeciwników różnicą
6,19 sek.
Srebrny medal wywalczył
w jedynkach Adam Wicenciak
(KW-04).WicemistrzostwoPolskiwywalczyładwójkabezsterniczkiPosnaniiRBWwskładzie:
PaulinaBiszof,PaulinaStaszewska oraz dwójka podwójna poznańskiego Trytona: Maria
Komisarczyk, Ariana Borkowska. Na drugim stopniu podium
stanęli też: Michał Błażejczyk
i Krzysztof Heymann (KW-04)
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej oraz wspomniani już
wcześniej Grabowski i Zabłocki
w dwójkach podwójnych.
Brązowemedalepodczasimprezy ma Malcie do wielkopolskiegodorobkudorzucilijeszcze
Mateusz Jabłoński i Jakub
Skrabulski (Tryton Poznań)
w dwójkach bez sternika oraz
Mateusz Trzmiel (KTW Kalisz)
w jedynkach mężczyzn.

Na torze regatowym Malta w MMP popłynęło aż 25
wielkopolskich osad. Większość miała powody do radości

