Rozwiązania, zastosowane programy oraz sprzęt są na najwyższym poziomie

Pomiar czasu, ale nie tylko...
Lepsze czasy
dla kobiet
Bardzo niewiele zabrakło, aby
Elżbieta Kuncewicz i Ilona
Mokronowska (obie Posnania)
stanęły na podium w dwójkach
podwójnych wagi lekkiej podczas MŚ w Kolonii w 1998 roku.
Poznanianki spisały się dobrze,
ale zajęły 4. pozycję. W Kolonii
wystartował także Michał Wojciechowski (AZS AWF Poznań),
którywczwórkachpodwójnych
wraz z kolegami uplasował się
na 6. miejscu.
W St. Catharines w Kanadzie
w 1999 roku Kuncewicz i
Mokronowska (Posnania) tym
razem nie były tak skuteczne i
zajęły 9. lokatę. Natomiast Michał Wojciechowski (AZS AWF
Poznań) wraz z kolegami w
czwórkachpodwójnychuplasował się na 11. pozycji.
W2001rokuwLucernieIlona
Mokronowska
(Posnania)
wspólnie z Katarzyną Demianiuk (AZS AWF Warszawa),
wreszcie doczekała się medalu
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej. Polki wywalczyły srebrnymedalizostaływicemistrzyniami świata. Z dużymi nadziejami Mokronowska wraz z
Demianiuk jechały do Sevilli
na MŚ w 2002 roku. Biało-czerwonetymrazemuplasowałysię
tuż za podium. W 2003 roku w
Mediolanie Mokronowska i
Demianiuk walczyły nie tylko o
medal, ale też oolimpijską kwalifikację. Ten start zakończył się
katastrofalnie. Polki nie ukończyły repesażu, bo Demianiuk
wypuściławiosło.NakolejneMŚ
w 2005 roku w japońskim Gifu,
Mokronowska wystartowała
wspólnie z klubową koleżanką
Magdaleną Kemnitz. Poznanianki zajęły 4. pozycję. W tym
okresiewwioślarskichMŚWielkopolskę z reguły reprezentowały kobiety. W 2006 roku w
Eton Mokronowska i Kemnitz
uplasowałysięna8.pozycji.Natomiast w 2007 roku w Monachium poznanianki zajęły 10.
miejsce. Z kolei Julia Michalska
(TrytonPoznań)byłaósmawjedynkach, co dało jej olimpijską
kwalifikację do Pekinu. JAC

NatorzeregatowymMaltawPoznaniu,odwielulatrozgrywane
są największe imprezy wioślarskiekrajoweimiędzynarodowe.
StolicaWielkopolskijestprzygotowanadoorganizacjitakichregat na najwyższym poziomie.
Na potrzeby organizacji mistrzostw świata juniorów, jakie
odbyły się na Torze Regatowym
Malta w Poznaniu w 1995 roku,
zakupiono program komputerowydoobsługibiegówwioślarskich. Jego obsługą zajmowała
się specjalistyczna firma. Podczas pobytu na kolejnych międzynarodowychimprezachwioślarskich, obserwując ich organizację,zrodziłsiępomysłopracowaniacałegosystemuobsługi
regat wioślarskich. Prace nad
nimrozpoczęłysięw2002roku.
– Pierwszy chrzest program
przeszedł w 2004 roku podczas
mistrzostw świata do 23 lat. Nasze opracowanie, pomysły i wyposażenie zainteresowały międzynarodowe władze wioślarskie. W tym czasie były to
nowatorskierozwiązaniaoparte
już o komputery przenośne,
rzadko spotykane na arenach
międzynarodowych. Przez kolejne lata usprawnialiśmy systemrozbudowującgookolejne
elementy – mówi Aleksander
Daniel, prezes WZTW oraz prezesFundacjiWielkopolskieWioślarstwo.
– Dzisiaj posiadamy specjalistyczny program pozwalający
zgłosićelektroniczniezawodników do regat w oparciu o bazę
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Adrian Moczulski od wielu lat współpracuje z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo

danych, zweryfikować zgłaszanych zawodników, dokonać losowania biegów z rozstawieniem zawodników, opracować
minutowy program regat. A potem poprowadzić całe regaty, tj.
pomierzyć czas biegów, łącznie
z międzyczasami, ustalić kolejność na mecie z dokładnością
do 0,01 sekundy, rozpisać kolejne biegi i rozstawić osady na
poszczególnych torach. Wszystko to dzieje się automatycznie
oczywiściewoparciuoobowiązującewświecieprzepisy.Służy
temu nie tylko specjalny program, ale także specjalistyczny
sprzęt – przenośne komputery,
tablety, fotofinisz, system elektronicznychstoperów.Wynikisą
publikowane na bieżące. Nie
tylko na świetlnej tablicy, jaka
znajduje się na poznańskim torze, ale także na elektronicznej

tablicyzamontowanejnamobilnej przyczepie, którą używamy
na innych obiektach sportowych. Sędziowie komisji kontrolinabieżącomająmożliwość
sprawdzenia wagi zawodników
iłodzi,sprawdzeniastartujących
zawodników, łącznie z możliwością porównania ich ze zdjęciamiwbaziezawodników.Wiadomojesttakże,ilełodziaktualnie znajduje się na wodzie.
Wszystko to służy bezpieczeństwu oraz sprawnemu przeprowadzeniu regat – mówi Adrian
Moczulski współpracujący z
Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo, dzisiaj student PolitechnikiPoznańskiej,któryrozpoczął „przygodę” z fundacją
jeszcze jako uczeń Technikum
Kolejowego.
– Ale sam system to tylko
częśćnaszejoferty.Realizujemy

także transmisje internetowe
zregat.Nanaszejstroniemożna
obejrzeć obraz z toru realizowany z czterech kamer, można
zobaczyć składy osad aktualnie
płynących i składy kolejnych
biegów,aktualnepołożenieikolejność osad w biegu, a także
międzyczasy poszczególnych
łodzi. Dla sympatyków naszej
dyscypliny jest to niewątpliwie
dużeudogodnienie–mówiPiotr
Stefański z zespołu technicznego Fundacji Wielkopolskie
Wioślarstwo.
– Cały system wspierany jest
przez program zarządzający licencjami zawodniczymi, który
pozwala na bieżąco weryfikować zawodników. Dla sympatyków wioślarstwa system ten
pozwala na poznanie sylwetek
poszczególnych zawodników
oraz ich osiągnięcia sportowe.

Ponieważ obecnie testowane są
nowe rozwiązania, system podaje wyniki sportowe tylko z regatkrajowychztegoroku.Aleod
przyszłego roku można będzie
zapoznać się także z wynikami
naregatachmiędzynarodowych
– dodaje Adrian Moczulski.
Cały system zaprojektowali
i wykonali młodzi poznaniacy,
m.in. studenci Politechniki Poznańskiej, przy wsparciu poznańskich sędziów wioślarskich, trenerów oraz działaczy.
Zespółliczyosiemosób.Ichlato
jest bardzo pracowite, bowiem
obsługująwszystkieregatywioślarskie w Polsce. A jest ich ponad dwadzieścia.
Pracazespołu,profesjonalizm
ale głównie duże zaangażowanie wysoko cenione jest przez
sędziów i uczestników regat.
Można bez fałszywej skromności powiedzieć, że przyjęte
rozwiązania, zastosowane programy, wykorzystywany sprzęt
jest na najwyższym światowym
poziomie. Dorównuje, a nieraz
przewyższa zastosowane przez
specjalistycznefirmyrozwiązania. Często ich przedstawiciele
obserwujątedziałaniaiwoparciu o nie wprowadzają zmiany
w swojej pracy.
Przyjęte i stosowane procedury w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich są w skali
kraju unikatowe zarówno pod
względemorganizacyjnym,jaki
technicznym.Ichzaletąjestfakt,
żerealizujetoniespecjalistyczna
firma, lecz grupa zapaleńców,
którzytraktujątojakoprzygodę
sportową.

Wielkopolskie samorządy wspierają wioślarstwo
Wioślarstwojestjednązkluczowych dyscyplin sportowych
Wielkopolski oraz miasta Poznania.Stądniedziwifakt,żezarówno Urząd Marszałkowski
WojewództwaWielkopolskiego
oraz Urząd Miasta Poznania
od wielu lat wspierają w różny
sposób tę dyscyplinę.
Oba samorządy włączają się
w organizację wszystkich najważniejszych imprez wioślarskich, jakie odbywają się w naszym regionie. Ważną rolę odgrywają też stypendia, jakie
otrzymujązawodniczkiizawodnicy.

Stypendium sportowe przyznaje się osobom szczególnie
uzdolnionymsportowo,wkategorii juniora i młodzieżowca,
uprawiającym dyscyplinę olimpijską,któremanaceluwspieranie zawodników będących medalistamimistrzostwEuropylub
mistrzostw świata oraz zawodników będących medalistami
mistrzostwPolski,którzyjednocześnie byli uczestnikami mistrzostw Europy lub świata –
mówi Mariusz Kubiak z Departamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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W trwającym sezonie
2012/2013 marszałkowskie stypendiaotrzymujeośmiorowioślarzy. Są to: Anna Karzyńska,
Adam Marzec, Mateusz Strzelczyk,TomaszRachwał(wszyscy
PosnaniaRBW),ArianaBorkowska (Tryton Poznań), Adam
Wicenciak, Dawid Kawecki i
Damian Obrocki (wszyscy KW04).Dokońcasierpnia2013trwa
zbieranie wniosków na stypendystówwkolejnymsezonie.Kto
je otrzyma, okaże się w listopadzie.
Niecoinaczejwyglądasprawa
stypendiów, jakie sportowcy

otrzymują z Urzędu Miasta Poznania. Tutaj stypendystami,
obokmłodzieży,sątakżeseniorzy. Przyznawane sa również
rocznenagrody.Miejskąstypendystką jest Julia Michalska-PłotkowiakzTrytona,brązowa
medalistka olimpijska z Londynu2012wdwójcepodwójnej.
Julia otrzyma też nagrodę za
2012 rok. Wyróżniony został jej
trener reprezentacyjny i pracującyrównieżwTrytonieMarcin
Witkowski. Poza tym miejskie
stypendia otrzymują młodzi
wioślarze: Ariana Borkowska
(Tryton Poznań), Krzysztof

Szymanowicz (AZS AWF Poznań) oraz Adama Marzec, Artur Filipek i Marcin Sobieraj
(wszyscy Posnania RBW).
Nasza współpraca z urzędnikami Wydziału Sportu Urzędu
Miastanaczelezpaniądyrektor
Ewą Bąk jest bardzo konstruktywna. Obok środków finansowych, jakie otrzymują nasi zawodnicy, spotykamy się też
z wielką życzliwością i zrozumieniem różnych problemów,
jakie spotykamy w naszej pracy
– mówi Marek Kurek, wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich. JAC

