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Nowatorski ergometr
Jacek Pałuba

Tozpewnościąbędzieinteresującedoświadczenie.Sobota23listopada2013rokumożesięwpisaćdohistoriipolskiegowioślarstwa, a być może polskiego
sportuwogóle.TegodniawBydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu i
Szczecinie rozegrany zostanie
I Internetowy Puchar Polski w
Wioślarstwie Halowym.
– Internet na trwałe wszedł
już w nasze życie i nikogo nie
trzeba przekonywać do tej banalnejprawdy.Wielewydarzeń,
również sportowych, możemy
śledzić za pośrednictwem tego
medium. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich proponuje
nowatorskierozwiązanie.Walkę
zawodniczek i zawodników będziemożnaśledzićjednocześnie
w czterech miastach – powiedział Andrzej Krzepiński, wiceprezes PZTW ds. organizacyjnych i pomysłodawca tego
przedsięwzięcia.
Krzepiński przypomniał jednocześnie,żewdotychczasowej
historii rozegranych zostało 13
edycjiPucharówPolskiwwioślarstwie halowym. Tegoroczna
walkaozwycięstwoodbędziesię
wczterechkonkurencjach,jedyn-
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Poznańtojedenznajsilniejszych
ośrodkówwioślarskichwPolsce.
W stolicy Wielkopolski działa
pięć klubów, w których można
uprawiać wioślarstwo. Tutaj też
wychowali się znakomici
wprzeszłościreprezentanciPolski, a w 2012 roku poznanianka
JuliaMichalskawywalczyłabrązowymedaligrzyskolimpijskich
w Londynie.
W Poznaniu są odpowiednie
miejsca, gdzie można trenować
wioślarstwo.NadWartąsąprzystanie czterech klubów, które
czekająnachętnychdouprawiania wioślarstwa. Przy ul. Piastowskiej 38 w Trytonie można
się zgłaszać od poniedziałku
do piątku w godzinach 16–18.
Klubprzyjmujezarównodziewczęta, jak i chłopców, którzy
będą pracowali pod okiem wysokiej klasy trenerów.
– Zachęcamy dzieci i młodzież w każdym wieku, które
chciałybywiosłować.Mamyodpowiedniewarunkidocałorocznego treningu – mówi Marcin
Witkowski, trener koordynator
i wiceprezes Trytona.
Tużoboktegoklubuznajduje
się siedziba kolejnego – KW-04
Poznań – przy ul. Piastowskiej
40. Tutaj także od poniedziałku
do piątku od godz. 15 można
przyjść i spróbować swoich sił.
– W ostatnich sezonach
mamy sporo sukcesów we
wszystkich kategoriach wiekowych, a to jest pokłosie wcześniejszychnaborów–powiedział
MarekKurek,prezesKW-04Poznań.
Na drugim brzegu Warty są
przystanie kolejnych klubów –
Posnanii RBW oraz TW Polonii.
Przyul.Wioślarskiej72naadeptów wioślarstwa czekają trenerzy Posnanii (od poniedziałku
do piątku, godz. 15–18).
ObokPosnanii,jesttakżesiedziba TW Polonia (ul. Wioślarska 74). Tutaj na pierwsze treningi można się zgłaszać w sobotyodgodziny10.Zkoleisekcja
wioślarskaAZSAWFPoznańma
swojąsiedzibęprzyul.św.Rocha
8 (przy akademiku AWF), gdzie
można uzyskać informacje od
poniedziałku do piątku w godz.
8–15.Ktochciałbyuprawiaćwioślarstwo, informacje uzyska na
stronach internetowych klubów: www.tryton.najlepsi.net
www.kw04.com
www.posnania-rbw.pl;
www.polonia.poznan.pl;
www.awf.poznan.pl/sport.azs
awf JAC

23 listopada w Kaliszu – Internetowy Puchar Polski w wioślarstwie halowym

W Kaliszu zapowiadają się ciekawe, dwudniowe zawody na ergometrze

kachkobietimężczyznwkategoriilekkiejorazopen.Rywalizacja
o Puchar Polski rozpocznie się
wsobotęogodzinie13izakończy
około14.30.OpalmępierwszeństwawIInternetowymPucharze

PolskiwWioślarstwieHalowym
ubiegaćsiębędziewjednymwyścigu12zawodniczekorazzawodników.Nanajlepszychczekająnagrodyfinansowe.
Jednymzmiejsc,gdziewiośla-

rze będą walczyli w tych zawodachbędzieKalisz.Tutajimpreza
będzietrwaładwadni.Jużwpiątek22listopadawhalisportowej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Nowy Świat 4,

rozegrane zostaną mistrzostwa
kaliskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych dziewcząt
ichłopcównadystansie500metrów. Odbędą się także sztafety
UKS-ów oraz bieg sprawnych
inaczej.Wpiątekrywalizacjarozpoczniesięogodzinie12.
Natomiast w sobotę 23 listopada (początek o godzinie 11),
zanimdorywalizacjiprzystąpią
zawodniczki i zawodnicy
w internetowym Pucharze Polski, na ergometrach walczyć
będą studentki i studenci kaliskichuczelni,mastersiorazpracownicypolicji,strażymiejskiej,
strażygranicznejorazstrażypożarnej. Do walki staną także zawodniczki i zawodnicy klubów
naszego regionu, rywalizujący
w Otwartych Mistrzostwach
WojewództwaWielkopolskiego.
Młodzicy walczyć będą na dystansie1500metrów,natomiast
juniorzy i seniorzy na normalnym dystansie 2000 metrów.
Warto dodać, że zarówno
młodzicy, jak i juniorzy, mają
obowiązek wzięcia udziału
w imprezie, bo to przecież początek budowania formy już
na następny sezon. Termin
imiennychzgłoszeńdokaliskiej
imprezy mija 15 listopada.

Zmodyfikowany ranking młodzików
Informowaliśmy
niedawno
opodsumowaniurankingumłodzików
Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich (roczniki 1999 i 2000)
w okresie od października 2012
dowrześnia2013.
Ostatni ranking zakończył się
podczas międzywojewódzkich
mistrzostw młodzików oraz mistrzostw miasta Poznania, jakie
odbyły się na Jeziorze Maltańskim w niedzielę 29 września.
Wminionymokresiewklasyfikacji dziewcząt najlepsza okazała
się Aleksandra Manikowska
(KTW Kalisz), a na drugim miejscuwspólniesklasyfikowanezostały dwie inne zawodniczki
KTW Kalisz – Martyna Czech
oraz Adrianna Rubas. Z kolei
w klasyfikacji chłopców w rankinguzwyciężyłMateuszNawrocki (Posnania RBW), który wyprzedził swojego klubowego ko-

legę
Maksymiliana
GawrońskiegoorazGracjanaRóżewicza(KTWKalisz).Koordynatorem tego rankingu był Maciej
Hoffmann,trenerPosnaniiRBW.
Tymczasem w nowym sezonie nieco zmodyfikowano regulamin rankingu młodzików
WZTW. – Zwiększyliśmy ilość
punktów, jakie będą się składały
naostatecznąocenęposzczególnychzawodniczekizawodników.
Przednasząmłodzieżąsporoimprez na ergometrze i na wodzie
oraz wiele testów sprawnościowych.Wierzę,żetopomożenam
w znalezieniu zawodniczek izawodników, którzy staną się wioślarzami wysokiej klasy. W nadchodzącym sezonie opiekę
nadrankingiembędąsprawowali
młodziszkoleniowcyPoloniiPoznań Jacek Knopik i Maciej
Kobyliński – powiedział Marcin
Witkowski, trener koordynator
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Kluby
zapraszają

Laureaci tegorocznego rankingu młodzików, w środku
zwyciężczyni Aleksandra Manikowska

WielkopolskiegoZwiązkuTowarzystwWioślarskich.
Wioślarską młodzież czeka
wiele ciekawych startów oraz
sprawdzianów. Już 23 listopada

młodzicy będą mieli okazję wystartować na ergometrach podczas zawodów w Kaliszu. 14 i 15
grudnia odbędzie się test sprawnościogólnejorazpomiarwyso-

kościimasyciał(wPoznaniuiKaliszu). Test sprawności ogólnej
polegać będzie na pokonaniu
na czas dwukrotnie obwodu
składającegosięznastępujących
ćwiczeń: przeskoki zawrotne,
ćwiczeniamięśnibrzucha,rzuty
zzagłowypiłkalekarską,naskoki
na ławeczkę szwedzką oraz bieg
wahadłowy.
Następnie do rankingu młodzikówliczonebędąwynikizkolejnychzawodów,jakierozegrane
zostaną w następnym roku – 22
lutegoergowiosławPoznaniu,15
i 16 marca kolejne testy sprawnościowe, a potem już najważniejsze zawody na wodzie:
w maju mistrzostwa miasta Poznaniaorazmiędzywojewódzkie
mistrzostwa młodzików we
wrześniu2014roku,kiedyzostaniepodsumowanakolejnaedycja
rankingumłodzikówWZTW.
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