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Poznaniacy na 150-lecie regat
wioślarskich w Rennes

Sześć wielkopolskich medali

bZwycięska czwórka podwójna w Rennes, stoją od lewej: Szymon
Mikołajczak, Michał Kulecki, Adrian Trzeciak i Krzysztof Wojtyś

Sześć medali: 1 złoty, 2 srebrne
i 3 brązowe wywalczyli wielkopolscy wioślarze podczas
93. mistrzostw Polski na poznańskiej Malcie
Z udziałem ponad 250 zawodniczek i zawodników, na jeziorze Maltańskim w Poznaniu odbyły się wioślarskie mistrzostwa Polski seniorów.
W kilku konkurencjach
doszło do ciekawych konfrontacji reprezentantów Polski,
którzy tydzień wcześniej z sukcesami walczyli w mistrzostwach Europy w czeskich Racicach. Jedną z nich była rywalizacja w męskich jedynkach,
gdzie mistrzem Polski został
Wiktor Chabel (Posnania RBW).
Poznaniak od początku wyścigu narzucił spore tempo i zasłużenie wywalczył złoty medal,
wyprzedzając swojego kolegę
z kadry Mirosława Ziętarskiego
(AZS UMK Energa Toruń). Brązowy medal w tej konkurencji
wywalczył, raczej niespodziewanie Karol Arczewski (KW-04
Poznań).
Dwa srebrne medale wywalczyły osady KW-04. W męskich czwórkach podwójnych
poznaniacy płynący w skła-

FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI

Wtedy na czele poznańskiej delegacji stał nieżyjący już Aleksander Rosada. Francuzi mają
to udokumentowane z swojej
księdze pamiątkowej. Towarzystwo z Rennes to zasłużony
klub wioślarski we Francji, pielęgnujący swoją historię. Dość
powiedzieć, że w swoich zbiorach Francuzi mają łódkę klepkową z początku XX wieku i to
naprawdę w dobrym stanie.
W tym roku gospodarze mieli
kolejny jubileusz i stąd nasza
wizyta oraz przedstawicieli innych miast partnerskich: Brna,
Cork, Exeter oraz Erlangen. Poznań i Rennes nawiązały współpracę prawie dwadzieścia lat temu, a patronował temu ówczesny wiceprezydent Maciej
Frankiewicz. Mam nadzieję, że
po naszej obecnej wizycie
współpraca sportowa będzie
kontynuowana — powiedział
Marek Kurek, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Wszystko wskazuje na to, że
w przyszłym roku do naszego
miasta przyjedzie bardzo duża
grupa wioślarzy z Rennes.
Szczególnie rywalizacja młodych sportowców jest nadzwyczaj cenna, bo zdobywają oni
wiele nowych doświadczeń,
startując z zagranicznymi rówieśnikami. a JAC
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Od prawie dwudziestu lat Poznań i francuskie Rennes są
miastami partnerskimi. Aby tę
współpracę odnowić i jeszcze
pogłębić, w dniach 20-22 maja
do tego miasta położonego
w Bretanii, wybrała się wioślarska młodzież z Poznania, która
wzięła udział w jubileuszowych
regatach.
Szymon Mikołajczak, Michał
Kulecki, Krzysztof Wojtyś
(wszyscy AZS AWF Poznań)
i Adrian Trzeciak (KW-04 Poznań) rywalizowali w czwórkach podwójnych z rówieśnikami z Francji, Irlandii, Niemiec,
Anglii oraz Czech i w dobrym
stylu zwyciężyli. Potem jeszcze
poznańska czwórka juniorów
wsiadła do ósemki z kolegami
z Francji i również wygrała wyścig w tej konkurencji. Po dwóch
dniach sportowej rywalizacji,
w ostatnim dniu pobytu młodzi
poznaniacy wraz z towarzyszącymi osobami z urzędu miasta
Poznania, na czele z Tomaszem
Lewandowskim – zastępcą prezydenta, zwiedzili Rennes.
— Pojechaliśmy do Rennes,
aby uświetnić 150-lecie Towarzystwa Regatowego w tym
mieście. Poznań od wielu lat
współpracuje z Rennes, a
pierwszą wizytę goście z naszego miasta złożyli w Bretanii
podczas 125-lecia towarzystwa.
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bSrebrna czwórka podwójna KW-04 Poznań: A. Wicenciak, D. Pieniak, M. Świętek i D. Rewers
dzie: Adam Wicenciak (reprezentant kraju), Mateusz
Świętek, Dawid Pieniak i
Damian Rewers stracili do
zwycięskiej osady AZS AWF
Warszawa tylko 2,59 sek. Srebro zdobyła także czwórka podwójna wagi lekkiej w składzie: Martyna Rewers, Magdalena Świętek, Inez Gorońska
i Sylwia Kalet.
Do wielkopolskiego woreczka z medalami brązowe
krążki dołożyły jeszcze dwie
osady Posnanii RBW: żeńska
dwójka bez sterniczki: Karolina Zawada i Patrycja Sadowska
oraz dwójka podwójna, w któ-

rej obok Wiktora Chabla wystąpił Patryk Gumny. Poznaniacy przegrali z ekipami AZS
AWF Warszawa oraz AZS
AWFiS Gdańsk, w których to
osadach wystąpili reprezentanci kraju, koledzy Chabla.
Niespełna 2,5 sekundy
do brązowego medalu zabrakło męskiej ósemce KW-04.
Obok aktualnego kadrowicza
Adama Wicenciaka, płynęli
w niej doświadczeni Michał
Płotkowiak i Adam Łodygowski oraz młodsi zawodnicy: Karol Arczewski, Damian Rewers,
Jan Janasik, Dawid Pieniak
i Mateusz Świętek. Sterniczką

była Iga Janasik. Wygląda
na to, że osada KW-04, jeśli tylko nieco więcej potrenuje w takim składzie, to w przyszłości
może powalczyć o podium.
Teraz przed reprezentantami naszego kraju występ
w drugich tegorocznych zawodach Pucharu Swiata, jakie odbędą się na jeziorze Maltańskim w dniach 16-18 czerwca.
Z pewnością nie zabraknie
w biało-czerwonych barwach
dwóch poznaniaków: Wiktora
Chabla i Adama Wicenciaka,
którzy wystąpią w czwórce podwójnej lub w dwójce podwójnej. a JAC

Powrót kadry wojewódzkiej wioślarzy
Po kilkuletniej przerwie, władze Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich postanowiły powołać kadry wojewódzkie w kategorii młodzików, juniorów młodszych i juniorów. To powrót do sprawdzonego przed laty modelu
szkolenia adeptów wioślarstwa. Trenerem koordynatorem programu został Błażej
Kamola, trener AZS AWF Poznań.
– Młodzi wioślarze z wielkopolskich klubów zostają zakwalifikowani do kadry w swojej

kategorii wiekowej na podstawie dotychczasowych wyników. Liczy się przede wszystkim przygotowanie kondycyjne, siłowe i wytrzymałościowe.
Ważne są także parametry fizyczne, które odgrywają ważną rolę w naszej dyscyplinie.
Chcemy, aby nasi wioślarze trenowali według przygotowanych programów treningowych, które mogą im pomóc
w odpowiednim przygotowaniu do najważniejszych imprez
sezonu. W poprzednich latach
takie przygotowania przynosi-

ły nam sukcesy nie tylko w kraju, ale też w rywalizacji międzynarodowej. W tym sezonie
ustaliliśmy już wstępną listę zawodniczek i zawodników, na
której znalazło się: 34 młodzików, 43 juniorów młodszych
oraz 33 juniorów. Po pierwszych konsultacjach określimy
poszczególne grupy treningowe – mówi Błażej Kamola.
Warto dodać, że w sporej
grupie juniorów znaleźli się
m.in.: Iga Janasik, Olga Scheffs
(obie KW-04 Poznań), Magdalena Sochocka (KTW Kalisz),

Michalina Kozińska (Posnania
RBW), Michał Kulecki, Szymon
Mikołajczak (obaj AZS AWF Poznań), Adrian Trzeciak (KW04). W grupie juniorów młodszych są m.in.: Julia Wasiela,
Natalia Zandecka (obie Posnania RBW), Wiktoria Aleksandrowicz i Aleksandra Andrzejewska (obie KTW), Kacper
Bartłomiejczak, Mateusz Szczepiński (obaj Tryton Poznań),
Aleksandra Kirchner (KW-04),
Jakub Jastrzębski (Polonia Poznań) czy Krzysztof Jagodziński (AZS AWF Poznań). a JAC

