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Wmajutradycyjnierozgrywane
są wioślarskie imprezy międzynarodowe. Nie inaczej było
wtymroku.Wzięławnichudział
spora grupa zawodniczek i zawodnikówzwielkopolskichklubów.
W pierwszy weekend maja
odbyły się regaty w Monachium. W tych dużych zawodach brało udział ponad dwieście zawodniczek i zawodników
z 12 krajów w kategorii juniorów
i juniorów młodszych. W polskiej reprezentacji startowało 30
wioślarek i wioślarzy. Tradycyjnie wysoki poziom zaprezentowały ekipy Niemiec i Wielkiej
Brytanii.
Zpolskichosaddobrzezaprezentowałysięprzedewszystkim
krótkie wiosła kobiet i mężczyzn. Męska czwórka podwójna w składzie: Bartłomiej
Dżuniński (AZS Politechnika
Wrocław), Marcin Krysiński
(PTW/SMS Płock), Dawid
Pieniak (KW-04 Poznań) i Rafał
Staszak (AZS Szczecin) zdobyła
brązowy medal.

W mistrzostwach
Europy juniorów
w Racicach, Polacy
nie zdobyli niestety
medali
ReprezentanciPolskiprzygotowująsiędotegorocznychmłodzieżowych mistrzostw świata
(22-26 lipca w Płowdiw). 16 i 17
maja w Essen odbyły się regaty
międzynarodowe, gdzie polska
kadra w tej kategorii wiekowej
udanie startowała (22 osoby).
W pierwszym dniu biało-czerwoni zdobyli trzy medale –
po jednym w każdym kolorze.
PozłotysięgnęłaKatarzynaWełna (AZS AWF Kraków) w jedynkach wagi lekkiej. Srebrny zdobyła czwórka podwójna: Szy-

mon Pośnik (AZS AWF Warszawa), Jakub Dominiczak (Lotto
Bydgostia), Dominik Czaja (AZS
AWF Kraków) i Marcin Sobieraj
(PosnaniaRBW).Polacyprzegrali tylko z Kanadyjczykami.
Z dwiema osadami niemieckimi
przegraliDominikCzajaiMarcin
Pawłowski (Lotto Bydgostia)
w dwójkach podwójnych i zdobyli brązowy medal.
W drugim dniu regat Polacy
zdobyli jeszcze cztery następne
medale – dwa złote i dwa srebrne. Zwycięstwa zanotowały
obie czwórki podwójne – żeńska
i męska (ta sama, która dzień
wcześniej zajęła drugie miejsce
z Marcinem Sobierajem w składzie). Na drugim stopniu podium stanęli Katarzyna Wełna
oraz Jarosław Zapał i Łukasz
Stasiewicz w dwójkach podwójnych wagi lekkiej. W Essen startowali jeszcze Magdalena
Świętek (KW-04 Poznań)
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiej oraz Tomasz Rachwał
(Posnania RBW) w czwórkach
bez sternika, ale nie osiągnęli takich sukcesów, jak ich koledzy.
W dniach 23-24 maja w czeskich Racicach odbyły się mistrzostwa Europy juniorów,
gdzie wystartowało siedem polskich osad. Biało-czerwoni zapewnili sobie trzy miejsca w finałach A. Piąte miejsce zajęła
czwórka bez sterniczki, a szóste
miejsca – dwójka bez sterniczki
i czwórka podwójna kobiet. Dawid Pieniak (KW-04 Poznań) razem z Rafałem Staszakiem (AZS
Szczecin) w dwójkach podwójnych zajęli drugie miejsce w finale B. Z kolei Marta Korzun
(MOSEłk/SMSPoznań),trenującapodopiekąszkoleniowcaTrytona Poznań oraz Katarzyna
Pilch (AZS AWF Kraków) zajęły
trzecie miejsce w finale C
wdwójkachpodwójnych.Tegorocznemistrzostwaświatajuniorów odbędą się w Rio de Janeiro
w dniach 5-9 sierpnia. a (JAC)
ą
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Wszyscy marzą o Rio

FOT. MACIEJ URBANOWSKI

Niezłe starty juniorów
i młodzieżowców

b Wiktor Chabel (pierwszy z lewej) i jego koledzy z czwórki podwójnej zajęli czwarte miejsce i powalczą o olimpijskie paszporty

75.mistrzostwaEuropywwioślarstwieseniorówprzeszły
jużdohistorii.Nad Jeziorem
MaltańskimwPoznaniubyło
gwarnoikolorowo
Prawie 600 zawodniczek i zawodników z 35 krajów walczyło
wstolicyWielkopolskiomedale
mistrzostwStaregoKontynentu.
Europejskiczempionattoczył
się w Poznaniu już po raz trzeci.
Po raz pierwszy w 1958 roku,
po raz drugi – w 2007 roku, a teraz powrócił po ośmiu latach
przerwy.Wskładziereprezentacji Polski byli Wielkopolanie.
Wgronieprawie40osóbznaleźlisię:JuliaMichalska-Płotkowiak
(Tryton
Poznań),
Adam
Wicenciak(KW-04Poznań)oraz
Dawid Grabowski i Wiktor
Chabel (obaj Posnania RBW).
Wartopodkreślić,żecałaczwórkazawodnikówtrenujewkadrze
narodowej pod opieką poznańskichszkoleniowców–Aleksandra Wojciechowskiego (mężczyźni)iMarcinaWitkowskiego.
Julia Michalska-Płotkowiak
startowała w tak dużej imprezie
po raz pierwszy po ponad dwu-

letniejprzerwiemacierzyńskiej.
Tymrazemwjedynkach.Wgronie 11 startujących zawodniczek
uplasowałasięnaósmejpozycji,
co na pewno nie zadowalało ani
jej, ani jej trenera.
– Przekonałam się jednak, że
mogęnawiązaćwyrównanąwalkęzczołowymizawodniczkami.
Wtymrokunajważniejszesąmistrzostwa świata we Francji,
gdziemożnawywalczyćolimpijskie kwalifikacje. Czy to mi się
uda?Teraztegoniewiem.Obecniemoimpriorytetemjestrodzina. Jeśli przygotowania do mistrzostw świata nie pozwolą mi
odpowiedniozająćsięwychowaniem córki, to wszystko się może zdarzyć – powiedziała Julia
Michalska-Płotkowiak.
PrzybiciswoimstartemwPoznaniu byli Adam Wicenciak
i Dawid Grabowski, którzy startowaliwdwójkachpodwójnych.
PoznaniacypopłynęliwfinaleC,
gdzie zajęli piątą pozycję. Czy
po takim występie otrzymają
szansę na rehabilitację?
– Na pewno jesteśmy mocno
zawiedzeni naszym występem.
Pojedziemy na kolejne zgrupowaniedo Wałczai popracujemy

nad poprawą naszej dyspozycji
– powiedział Adam Wicenciak.
– Nie zamierzamy się poddawaćibędziemywalczylioudział
w nadchodzących mistrzostwach świata. Cały czas myślimy o Rio i wierzę, że możemy
byćzdecydowanieskuteczniejsi
w walce z czołówką światową –
mówi Dawid Grabowski.
Spokojny o reprezentacyjną
nominację może być natomiast
Wiktor Chabel, który startował
w czwórkach podwójnych.
Chabel,MateuszBiskup,Dariusz
RadosziMirosławZiętarskizajęli czwartą pozycję i byli bardzo
blisko podium ME.
– Czujemy, że mamy jeszcze
rezerwy i stać nas na zdecydowanie lepsze pływanie. To daje
nadzieję na udane kolejne starty. I przede wszystkim chcemy
powalczyć we Francji o olimpijskie paszporty. Uważam, że jest
to realne i naprawdę możemy
pojechać za rok do Rio de Janeiro – powiedział Wiktor Chabel.
Podczas75.mistrzostwEuropy w wioślarstwie seniorów
wPoznaniu,biało-czerwoniwywalczyli trzy medale: jeden złoty i dwa brązowe. Tytuł mi-

strzowski obroniły sprzed roku
Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj w dwójkach
podwójnych. Podopieczne trenera Marcina Witkowskiego
z pewnością skutecznie zaprezentująsięwMŚweFrancjiiwywalczą olimpijską nominację.
Dużeszansenatomająteżpanie
z czwórki podwójnej, które zdobyły w Poznaniu brąz: Agnieszka Kobus, Joanna Leszczyńska,
Maria Springwald i Monika
Ciaciuch.
Powody do zadowolenia ma
także inny z poznańskich szkoleniowców
Przemysław
Abrahamczyk, trenujący kobietywwadzelekkiej.Brązowymedal Weroniki Deresz i Joanny
Dorociak w dwójkach podwójnychwagilekkiej,każebyćoptymistą przed MŚ i kwalifikacjami
olimpijskimi.
A za rok, w dniach 17-19
czerwca2016,reprezentanciPolski będę mogli sprawdzić swoją
formęprzedigrzyskamiolimpijskimi. W tym terminie na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu odbędą się bowiem ostatnie zawodyPucharuŚwiataprzyszłorocznej edycji. a (JAC) ą

