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Jacek Pałuba

A jak wypadł mijający 2011 rok
w opinii władz i trenerów Wielkopolskiego Związku TowarzystwWioślarskich?
–Sukcesemsąznakomitewynikisportowenaszychzawodników na arenach krajowych. Cieszy kwalifikacja olimpijska Julii
Michalskiej. Niedosyt pozostawia jednak brak medalu MŚ czy
też medali na ME juniorów. Imponuje rozwój KW-04 Poznań
czyKTWKalisz.Zdrugiejstrony
smucispadeksportowychwyników w Polonii czy słabe wyniki
AZS AWF. Byliśmy gospodarzamiwieluregatwioślarskich–
tych lokalnych, ogólnopolskich
czy światowych. Kolejny raz zawitała do Poznania duża grupa
wioślarzy z całego świata, tym
razemmastersów.Przezcałyrok
wspierały nas finansowo i organizacyjnie: miasto Poznań,
UrządMarszałkowskiorazMinisterstwoSportu.Porazpierwszy
skorzystaliśmyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego. Od lat wspierają nas
przyjaciele-partnerzy. Są wśród
nich: VW Poznań, Aquanet Poznań, Auto-Centrum, MTP,
Sheraton Poznań, Kompania Piwowarska,Coca-Cola,Lotos-Biznes. A nic by się nie wydarzyło,
gdyby nie zawodnicy, trenerzy
i działacze, którzy ciężko pracowali przez cały sezon – powiedział Aleksander Daniel, prezes
WZTW.
– To był dla klubu rekordowy
sezon, bo naprawdę zrobiliśmy
duży krok do przodu. Kilkanaściemedaliiponad200punktów
w klasyfikacji sportu dzieci i
młodzieży, takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy. Wypracowaliśmy w klubie pewną ideę i

chcemy się stać jednym z czołowymklubówwioślarskichw Polsce. Mimo kłopotów finansowych, powiększyliśmy naszą
bazę sprzętową i staramy się
różne kłopoty przezwyciężać.
Dzięki pracy czterech trenerów
praktyczniewewszystkichkategoriach wiekowych powiększyliśmy grupy zawodników. Młodzieżchcepracowaćitobyłowidaćpotegorocznychwynikach–
stwierdził Marek Kurek, prezes
KW-04 i jednocześnie wiceprezesds.finansowychWZTW.
– W sezonie 2011 na torze regatowym Malta zorganizowaliśmy pięć imprez krajowych
i jedną międzynarodową.
Wszystkie imprezy wysoko ocenili uczestnicy, a regaty masters
komisja FISA uznała za jedne
znajlepszych w historii. Organizacja imprez na torze Malta ma
za zadanie nie tylko promocję
naszej dyscypliny czy tylko
aspekty sportowej rywalizacji,
ale również promocję Poznania
i Wielkopolski. Pozwala też
napoprawęjakościwyposażenia
technicznego toru – powiedział
FranciszekKamiński,wiceprezes
ds.organizacjiisędziówWZTW.
–Zperspektywytrzechostatnich lat należy stwierdzić, że
wsezonie2010zahamowaliśmy
spadek sportowych osiągnięć,
a w mijającym 2011 roku odbiliśmy się od dna. Młodzież naszychklubów,aszczególnieKW04, Posnanii i Trytona, już nie
tylkoliczysięwkraju,aleteżpotrafi walczyć skutecznie na areniemiędzynarodowej.Teraznajważniejsze, aby tę młodzież zachęcić do jeszcze wytrwalszej
pracy,copowinnodaćpotemdobre wyniki również w rywalizacji seniorów – podsumował trenerBłażejKamola.
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Oceniamy sezon

Jak na razie tylko Julia Michalska z poznańskiego Trytona wywalczyła olimpijski paszport
na przyszłoroczne igrzyska w Londynie. Kto z Wielkopolan dołączy jeszcze do Julii?

Jacek Pałuba

To był z pewnością udany i interesujący rok dla wielkopolskiego wioślarstwa, zarówno
pod względem sportowym, jak
i organizacyjnym. Zawodniczki
i zawodnicy z Wielkopolski z
powodzeniem startowali w imprezach międzynarodowych
i krajowych, a w naszym regionie nie brakowało ciekawych
imprez wioślarskich.
Piątka Wielkopolan wzięła
udział w mistrzostwach świata
seniorów, jakie na przełomie
sierpnia i września odbyły się
w słoweńskim Bled. Najlepiej
z tej piątki spisała się Julia
Michalska (Tryton Poznań),
która w dwójkach podwójnych
zajęła piąte miejsce i wywalczyła olimpijski paszport
do Londynu.
Wiktor Chabel (Tryton Poznań) startował w dwójkach
podwójnych i zajął 14. lokatę.
Na piętnastym miejscu sklasyfikowana została Magdalena
Kemnitz (Posnania RBW)
w konkurencji dwójek podwójnych wagi lekkiej. Z kolei zawodnicy Posnanii RBW – Dawid Grabowski i Bartosz
Zabłocki w czwórkach bez sternika zajęli 20. miejsce.
Grabowski z Zabłockim w tej
samej konkurencji podczas mistrzostw Europy uplasowali się
na ósmym miejscu. Podczas

europejskiego czempionatu
brązowy medal wywalczył
Wiktor Chabel, tym razem
startujący w czwórkach podwójnych. Szóste lokaty zajęły
natomiast Magdalena Kemnitz
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej oraz Anna Karzyńska
i Magdalena Korczak (obie
Posnania RBW) w ósemkach.
Nieźle na międzynarodowej
arenie zaprezentowali się młodzieżowcy z Wielkopolski.
Wspomniani już Grabowski
z Zabłockim podczas mistrzostw świata do lat 23 w Amsterdamie, zajęli szóstą lokatę
w dwójkach bez sternika. Taką
samą pozycję wywalczyli
Ariana Borkowska (Tryton)
w czwórkach podwójnych oraz
Jakub Skrabulski (Tryton)
w ósemkach. Natomiast Adam
Marzec (Posnania RBW)
i Adam Wicenciak (KW-04 Poznań) zajęli dziesiąte miejsce
w czwórkach podwójnych.
W międzynarodowej rywalizacji widoczni byli także wielkopolscy juniorzy. W mistrzostwach Starego Kontynentu
w Kruszwicy wystartowało
dziesięcioro zawodników trenujących w wielkopolskich
klubach i Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Poznaniu.
Do pełni szczęścia zabrakło
choćby jednego medalu.
Damian
Obrocki
(KW04/SMS), Jakub Wojciechowski

(KW-04/SMS) i Kamil Knorst
(SMS) zajęli czwarte miejsce
w ósemkach. Do podium zabrakło im 0,26 sekundy!
Na piątych pozycjach finiszowali: Mateusz Strzelczyk
(Posnania RBW/SMS) i Tomasz
Rachwał (Posnania RBW)
w czwórkach podwójnych, Izabela Woźnicka (SMS) w czwórkach podwójnych oraz Piotr
Pilewski i Michał Gąszczak
(obaj SMS) w czwórkach bez
sternika.
Wielkopolanie jak zwykle liczyli się również w krajowej rywalizacji. W mistrzostwach
Polski seniorów zawodnicy
z naszego regionu zdobyli jeden złoty (Anna Karzyńska
i Magdalena Korczak – obie
Posnania RBW w dwójkach bez
sterniczki), dwa srebrne i dwa
brązowe medale. W młodzieżowych mistrzostwach Polski
Wielkopolanie wywalczyli:
pięć złotych, sześć srebrnych
i jeden brązowy krążek. W kategorii juniorów: dwa złote,
srebrny i dwa brązowe medale
oraz w kategorii juniorów
młodszych (OOM): złoty oraz
po dwa srebrne i brązowe
krążki. Podsumowując cztery
najmłodsze kategorie wiekowe,
najwięcej punktów zgromadziła Posnania RBW (242 pkt.),
przed KW-04 Poznań (205,23
pkt.), Trytonem Poznań (69,80)
i AZS AWF Poznań (62).

We Wrocławiu XX międzynarodowe MP na ergometrze.
a LUTY
Mistrzostwa Poznania szkół
na ergometrze. Uczestniczyły
zespoły z 27 szkół. Najlepsze
Gimnazjum ZSMS otrzymało
ergometr wioślarski.
a MARZEC
XV otwarte mistrzostwa
Poznania na ergometrze
„Ergowiosła 2011” w Czerwonaku. W klasyfikacji klubowej
najlepszy KW-04 Poznań.
a KWIECIEŃ
W Warszawie wiosenne
kwalifikacyjne regaty długodystansowe.
W Bydgoszczy centralne
kwalifikacyjne regaty otwarcia
sezonu.
a MAJ
Na torze regatowym Malta
w Poznaniu mistrzostwa województwa wielkopolskiego, a
potem także akademickie
mistrzostwa Polski.
a CZERWIEC
W Poznaniu 87. mistrzostwa
Polski seniorów.
W Kruszwicy ME juniorów,
w których wystartowała piątka
zawodników z klubów wielkopolskich. Polska z jednym brązowy medalem.
a LIPIEC
MP juniorów w Kruszwicy.
Wielkopolanie zdobyli 2 złote,
1 srebrny i 2 brązowe medale.
Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Poznaniu. Wielkopolanie zdobyli 1 złoty, 2
srebrne i 2 brązowe medale.
MŚ do 23 lat w Amsterdamie. Siódemka Wielkopolan
w kadrze, Polska bez medalu.
Młodzieżowe MP – Wielkopolanie zdobyli 5 złotych, 6
srebrnych i 1 brązowy medal.
a SIERPIEŃ
MŚ seniorów w słoweńskim
Bled. Udział wzięła szóstka
Wielkopolan. Olimpijską kwalifikację uzyskała Julia
Michalska.
a WRZESIEŃ
Światowe regaty wioślarskie
masters – Poznań – startowało
ponad 2 200 zawodników z 37
krajów, wręczono ponad 1 500
medali, najstarszy zawodnik
liczył 92 lata.
a PAŹDZIERNIK
Jesienne regaty kwalifikacyjne w Poznaniu.
a LISTOPAD
W Kaliszu Mistrzostwa
województwa Wielkopolskiego na ergometrze. JAC

