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Pierwszy krok wioślarski
na mecie trzeciego sezonu

Rok interesujących wyzwań

b Gimnazjaliści podczas finałowej rozgrywki na ergometrach
„Pierwszego kroku wioślarskiego na terenie powiatu poznańskiego”

PA R T N E R Z Y K R A J O W I

Igrzyska w Rio de Janeiro to
sztandarowa impreza wioślarska w tym roku. Wielkopolskę
reprezentował Wiktor Chabel
(Posnania RBW)
Poznaniak, startując w osadzie
czwórki podwójnej, zajął 4.
miejsce. W Brazylii znaczący
udział w polskich sukcesach
mieli wielkopolscy trenerzy.
Kobiece osady, pod szkoleniową opieką Marcina Witkowskiego, wywalczyły dwa medale: złoty dwójka podwójna oraz
brązowy czwórka podwójna.
Z kolei trener Aleksander Wojciechowski od lat pracuje z męskimi osadami, które (szczególnie czwórka podwójna) stanowią o sile męskich wioseł.
W Rio siódmą lokatę zajęła żeńska dwójka podwójna wagi lekkiej, trenowana przez Przemysława Abrahamczyka.
Igrzyska rzeczywiście zdominowały mijający sezon, ale
w Wielkopolsce i Poznaniu nie
brakowało innych interesujących wydarzeń sportowych
i organizacyjnych. Na Jeziorze
Maltańskim w czerwcu odbyły
się zawody Pucharu Świata seniorów, z udziałem wielu zawodników, którzy kilka tygodni potem walczyli skutecznie
o medale w Rio. W ostatnich
dniach lipca na Malcie spotkali
się młodzi wioślarze, bo w Poznaniu po raz pierwszy odbyły
się regaty Coupe de la Jeuness
(Puchar Młodzieży), w których
wystartowali juniorzy z dwunastu krajów europejskich.
Z kolei na początku września
do stolicy Wielkopolski zjechali studenci z całego świata, aby
wziąć udział w akademickim
czempionacie.
— To był ciekawy i ważny
rok dla wielkopolskich wioseł.
Szkoda, że naszemu zawodnikowi do medalu w Rio zabrakło
półtorej sekundy. Należy także
podkreślić ogromny wpływ
wielkopolskich szkoleniowców
na wyniki osiągnięte w Brazy-

FOT. ŁUKASZ GDAK

(Dopiewo) – 01:37,7. Wszystkim
uczestnikom finału medale
i upominki wręczali: Tomasz
Łubiński – wicestarosta poznański, Wiktor Chabel – zawodnik
polskiej osady czwórki podwójnej, która zajęła czwarte miejsce podczas tegorocznych
igrzysk w Rio de Janeiro, Aleksander Daniel – prezes WZTW
oraz Paweł Bocian – radny Rady
Powiatu w Poznaniu.
W tegorocznej edycji programu najliczniej wystartowali
uczniowie gminy Dopiewo. Panie dyrektorki Gimnazjum im.
J. Kochanowskiego w Dopiewie
oraz Gimnazjum w Skórzewie
odebrały okolicznościowy puchar.
— To świetny pomysł, aby
gimnazjaliści mogli spróbować
swoich sił na ergometrze. Jeśli
tylko będą mieli chęci do pracy,
to z pewnością niektórzy trafią
do klubów i w przyszłości staną
się dobrymi wioślarzami — powiedział Wiktor Chabel.
— Powiat poznański stawia
na sport i chcemy nadal kontynuować ten projekt. Być może
zmienimy jego formułę, ale
mam nadzieję, że w kolejnej
edycji naszego wspólnego programu weźmie udział większa
liczba gimnazjalistów – powiedział
Tomasz
Łubiński,
wicestarosta poznański. a JAC

FOT. IZABELA GŁOWACKA

W gościnnych progach poznańskiego hotelu Sheraton odbył
się finał trzeciej edycji programu „Pierwszy krok wioślarski
na terenie powiatu poznańskiego”. To wspólne przedsięwzięcie powiatu poznańskiego oraz
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, w którym młodzież gimnazjalna
gmin próbowała swoich sił na
ergometrze wioślarskim. W tym
roku w eliminacjach udział
wzięło prawie 500 osób.
W tegorocznym finale do rywalizacji stanęły dziewczęta
i chłopcy z kolejnych gimnazjów powiatu poznańskiego:
Puszczykowa, Dopiewa, Rokietnicy oraz Kórnika. Podobnie
jak w poprzednich latach walka
o zwycięstwo była interesująca
i zacięta. Wśród dziewcząt dystans 500 metrów najszybciej
pokonała Agata Szlachciak
(Gimnazjum w Puszczykowie)
z czasem 01:46,6. Dwa kolejne
miejsca zajęły: Julia Głowacka
(Gimn. Skórzewo) – 01:52,1 oraz
Kamila Słabolepsza (Gimn. im.
J. Kochanowskiego w Dopiewie) – 01:53,4. Z kolei wśród
chłopców triumfował Michał
Ziółkowski (Gimnazjum Puszczykowo) z czasem 01:35,5.
Za nim uplasowali się Jakub
Skibiński (Puszczykowo) –
01:36,7 oraz Łukasz Chudziak
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b Najlepsi seniorzy: Wiktor Chabel (z prawej) i Adam Wicenciak
lii. Nas bardzo cieszą organizowane w Poznaniu kolejne, największe imprezy wioślarskie.
Po raz czwarty w historii gościliśmy zawody Pucharu Świata
seniorów. Z kolei w Pucharze
Młodzieży wystartowali młodzi zawodnicy, którzy z pewnością w niedalekiej przyszłości będą decydowali o sile światowych wioseł. Po raz trzeci
w historii startowali również
studenci w akademickich mistrzostwach świata. To przykład na to, że w Poznaniu potrafimy organizować imprezy
wioślarskie na najwyższym poziomie — powiedział Aleksander Daniel, prezes WZTW.
Oczywiście obok zawodów
międzynarodowych nie brakowało też imprez krajowych, jak
choćby mistrzostw Polski seniorów oraz juniorów, czy regat
rozgrywanych tradycyjnie na
rzece Warcie wiosną i jesienią.
Bardzo ważny był również
aspekt sportowy. Wielkopolscy
wioślarze z bardzo dobrej strony pokazali się we wszystkich
imprezach mistrzowskich
w kraju. W MP seniorów wywalczyli 5 medali (1 złoty, 2
srebrne, 2 brązowe), w mło-

dzieżowych MP 4 medale (2
srebrne, 2 brązowe), w MP juniorów 5 medali (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe), w MP juniorów
młodszych aż 13 medali (7 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe),
a w regatach młodzików o puchar prezesa PZTW 2 medale (1
srebrny, 1 brązowy).
Właśnie dorobek podczas
MP juniorów młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) musi budzić szczególny sza-

cunek, bo nigdy wcześniej
Wielkopolska nie zdominowała tak tych zawodów. Wielki
w tym udział młodych wioślarzy Posnanii RBW, którzy zdobyli 10 medali (6 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy) i wygrali klasyfikację klubową. Nie pozostało
to bez wpływu na wybór trenera roku 2016 w Wielkopolsce.
Został nim opiekun chłopców
Posnanii RBW – Maciej Kurek.
Podczas spotkania podsumowującego sezonu, wyróżnienia odebrali najlepsi wioślarze naszego regionu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wielkopolskie wiosełka:
Martyna Włodarczyk (KTW Kalisz) i Aleksandra Kirchner (KW04 Poznań) – młodziczki oraz
Mateusz Szczepiński (Tryton
Poznań) – młodzicy. Wielkopolskie wiosła: Patrycja Adamczak
(Posnania RBW) i Patryk Wachowiak (Posnania RBW) –
wśród juniorów młodszych;
Aleksandra Manikowska (KW04) i Jakub Aleksandrowicz
(KTW Kalisz) – w kategorii juniorów; Karolina Zawada
(Posnania RBW) i Mateusz
Świętek (KW-04) – w kategorii
młodzieżowej; Adela Roszkowski (Tryton Poznań) i Wiktor Chabel (Posnania RBW) –
w kategorii seniorów. a JAC

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2017 Roku.
życzą

