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Nadal jest nadzieja
na paszporty do Rio

Gorące lato z medalami

Z ogromnymi nadziejami
do obecnego sezonu przystępowali seniorzy z wielkopolskich
klubów. Grupa naszych zawodniczek i zawodników startowała z zamiarem wywalczenia
olimpijskiej nominacji do Rio
de Janeiro.
Pierwszym i znaczącym etapem walki o igrzyska były majowe mistrzostwa Europy na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu.
Spośród czwórki wielkopolskich wioślarzy najlepiej spisał
się Wiktor Chabel (Posnania
RBW), który w osadzie czwórki podwójnej zajął czwartą pozycję. Wspólnie z Mateuszem
Biskupem, Dariuszem Radoszem i Mirosławem Ziętarskim
startem w Poznaniu praktycznie zapewnili sobie udział
w zbliżających się mistrzostwach świata we francuskim
Aiguebelette (30 sierpnia – 6
września). Jeszcze w lipcu podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w Lucernie,
czwórka trenowana przez Aleksandra Wojciechowskiego, wygrała finał B tych zawodów
(czyli de facto zajęła siódme
miejsce). To niezły rezultat,
pozwalający realnie myśleć
o skutecznym występie w MŚ
i wywalczeniu olimpijskiego
paszportu.
Podczas ME w Poznaniu Julia Michalska-Płotkowiak zajęła ósme miejsce, które nie zadowalało ani jej, ani trenera
Marcina Witkowskiego. Zawodniczka poznańskiego Trytona,
a mieszkająca i trenująca
w Londynie, rozpoczęła po długiej przerwie treningi z kadrą.
W lipcu w Lucernie przekonała
się, że daje to niezłe rezultaty,
bo w gronie jedynkarek z całego świata spisywała coraz lepiej
i ostatecznie zajęła czwarte
miejsce w finale B. Jeśli nadal
będzie robiła postępy szybkościowe i techniczne, to na mistrzostwa świata we Francji
może być w odpowiedniej for-

Letnie miesiące każdego roku,
to gorący okres dla wioślarzy.
Nie tylko z powodu upalnej
aury, ale też z powodu najważniejszych imprez

mie, aby powalczyć o olimpijski paszport.
Mocno przygnębieni startem w Poznaniu byli Adam
Wicenciak (KW-04 Poznań)
i Dawid Grabowski (Posnania
RBW). Płynęli tylko w finale C
i właściwie „wypadli” z kadry
trenera Wojciechowskiego
na kolejne starty w tym sezonie. Pozostała im jedynie Uniwersjada w Gwangju w Korei
Południowej, gdzie poznańska
dwójka podwójna zdobyła
srebrny medal.
— Oczywiście ten medal nas
ucieszył, jednak nasze tegoroczne plany były inne. Mieliśmy walczyć o Rio de Janeiro,
ale słabo wypadliśmy w mistrzostwach Europy i trener kadry postawił na innych zawodników. Przed Uniwersjadą
współpracowaliśmy z trenerem
Robertem Syczem i to na pewno przyczyniło się do naszego
dobrego występu w Korei. Mimo tegorocznych niepowodzeń, nie zamierzamy się poddawać i w kolejnych przygotowaniach zrobimy wszystko,
aby w następnym sezonie być
w jeszcze lepszej formie. Jeśli
obecni kadrowicze wywalczą
nominacje w dwójkach podwójnych we Francji, to wcale
nie znaczy, że pojadą na igrzyska do Rio. Będzie jeszcze wiele sprawdzianów krajowych
i zagranicznych przed ustaleniem ostatecznej kadry
na igrzyska i w tym spróbujemy
poszukać swojej szansy na start
w Brazylii — powiedział Adam
Wicenciak po powrocie z Uniwersjady w Korei Południowej.
— Jestem przekonany, że
jeszcze nie wszystko stracone.
Naprawdę zrobimy wszystko,
aby do nowego sezonu być dobrze przygotowanym. Droga
do Rio jest jeszcze bardzo długa
— dodał Dawid Grabowski,
partner Wicenciaka w osadzie
dwójki podwójnej. a
(JAC)

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

W drugiej połowie lipca i na początku sierpnia wielkopolscy
wioślarze walczyli o medale mistrzostw Polski juniorów, juniorów młodszych, młodzieżowców oraz młodzików. Jak to bywa w tej dyscyplinie, są lepsze
i gorsze roczniki, ale sukcesów
w sezonie nie brakowało.
Jako pierwsi o medale walczyli juniorzy. W dniach 18-19
lipca na Jeziorze Maltańskim
najlepszy wynik uzyskały zawodniczki KW-04 Poznań.
W dwójkach podwójnych wagi
lekkiej Dominika Stefaniak
i Martyna Rewers wywalczyły
złotymedalzprzewagąnaddrugą osadą Posnanii RBW: Klaudia
Sucharska, Magdalena Zandecka.
Srebrny medal w dwójkach
bez sternika zdobyli z kolei Jakub Aleksandrowicz i Jakub
Bartkowiak z KTW Kalisz. Aleksandrowiczzdobyłjeszczejeden
srebrny medal, tym razem
w czwórkach bez sternika, startując w osadzie ztrzema zawodnikami PTW Płock. Ciekawa była walka w czwórkach podwójnych juniorów, gdzie dwie wielkopolskie osady walczyły o brązowy medal. Na ostatnich 500
metrach nieco lepsza była ekipa
KW-04 w składzie: Stanisław
Sadowski,MarcinKamiński,Dawid Pieniak i Mikołaj Rewers.
Na czwartej pozycji finiszowała
Posnania: Gustaw Stachowski,
Szymon Wlekliński, Jędrzej
Staniewicz i Michał Suszka.
W następny weekend lipca
(24-26) w Kruszwicy rozegrano
regaty wioślarskie w ramach 21.
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli mistrzostwa kraju
juniorów młodszych. Tutaj
spektakularne sukcesy osiągnęły zawodniczki Kaliskiego To-
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b Mateusz Świętek (drugi z lewej) i Damian Rewers z trenerem Mirosławem Rewersem ze złotem MP
warzystwa Wioślarskiego. W jedynkach złoto wywalczyła
Aleksandra Manikowska, a pięć
sekund za nią finiszowała jej
klubowa koleżanka Magdalena
Sochocka. W dwójkach podwójnych te zawodniczki tworzyły
znakomitą
osadę
i z ogromną przewagą nad rywalkami zdobyły w tej konkurencji złoty medal. Mistrzostwo
kraju wywalczyła też czwórka
podwójna ze sterniczką
Posnanii RBW: Patrycja Adamczak, Anna Laskowska, Wiktoria Majewska, Julia Wójcik i Ju-

W dobrym stylu
złoty medal zdobyli
Mateusz Świętek
i Damian Rewers
(KW-04 Poznań)
lia Wasiela. Poznanianki wyprzedziły różnicą pięciu sekund
osadę AZS AWF Gdańsk.
Srebrny medal wywalczyli
Maksymilian Gawroński i Mateusz Nawrocki (Posnania
RBW) w dwójkach bez sternika.

Gawroński z Nawrockim zdobyli jeszcze brąz w czwórkach
bez sternika, płynąc w osadzie
z Bartłomiejem Górą i Dawidem Kubickim. Z kolei Góra
i Kubicki wywalczyli kolejny
brązowy „krążek” w czwórkach
podwójnych ze sternikiem.
W osadzie towarzyszyli im Albert Jankowski, Emil Jackowiak
oraz sterniczka Julia Wasiela.
W miniony weekend (1-2
sierpnia), również w Kruszwicy, o medale walczyli młodzieżowcy, a w pucharze prezesa PZTW młodzicy.
Najbardziej interesującą
walkę stoczyli zawodnicy walczący w dwójkach podwójnych. W dobrym stylu złoty
medal zdobyli Mateusz Świętek
i Damian Rewers (KW-04 Poznań) z czasem 06:18,796.
Za nimi finiszowała osada Lotto Bydgostii: Marcin Sobieraj,
Jakub Dominiczak ze stratą nieco ponad dwóch sekund. Mateusz Świętek miał też ochotę
na kolejny medal w jedynkach,
ale tym razem się nie udało. Zajął czwarte miejsce (cztery sekundy do brązu).
Srebrny medal w konkurencji dwójek podwójnych wagi

lekkiej wywalczyły Magdalena
Świętek i Inez Gorońska (KW04 Poznań), które do zwycięskiej osady Dwójki Warszawa
straciły ponad dwie i pół sekundy. Magda Świętek zdobyła
jeszcze brązowy medal w jedynkach wagi lekkiej.
W regatach młodzików (na
dystansie 1500 metrów), w jedynkach chłopców zwyciężył
Patryk Szymendera (Posnania
RBW), a trzeci był Dawid
Kotowski (KW-04). Osada
Posnanii RBW: Julia Wasiela,
Natalia
Zandecka,
Julia
Szczepaniak, Julianna Gańska
i Julia Mielcarska, okazała się
najlepsza w czwórkach podwójnych ze sterniczką. W tej
konkurencji trzecie miejsce zajęła osada KTW Kalisz: Wiktoria Aleksandrowicz, Monika
Kuczma, Aleksandra Andrzejewska, Aldona Kołtuniewska
i Piotr Kaczmarek. Z kolei
czwórka podwójna chłopców
Posnanii RBW zwyciężyła w tej
konkurencji, płynąc w składzie:
Julian Kościuk, Jerzy Kaczmarek, Dominik Glonek i Łukasz
Kasztelan. Warto także odnotować drugie miejsce ósemki
dziewcząt KTW Kalisz. a (JAC)

