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Wielkopolscy juniorzy liczą się
w krajowej rywalizacji

Młodzieżowcy mocni na Malcie

b Iga Janasik i Barbara Andrzejewska (obie KW-04) skutecznie
powalczyły o srebrny medal w dwójkach wagi lekkiej

Z udziałem ponad 420 zawodniczek i zawodników na Jeziorze Maltańskim odbyły się
młodzieżowe mistrzostwa Polski oraz MP młodzików
Zawody pokazały, że młodzieżowcy są w niezłej dyspozycji.
Cieszy na pewno dobra forma
Wielkopolan, którzy wywalczyli sporo medali: 3 złote, 6 srebrnych i 3 brązowe.
Świetnie spisał się Mateusz
Świętek (KW-04 Poznań), który wygrał rywalizację w jedynkach. Świętek wraz z klubowym kolegą Dawidem Pieniakiem zostali także mistrzami
Polski w dwójkach podwójnych. Z kolei Świętek z Pieniakiem oraz Jan Janasik i Damian
Rewers wywalczyli srebrny
medal dla KW-04 w czwórkach
podwójnych. W tej konkurencji brązowy medal zdobyła osada Posnanii RBW: Patryk Gumny, Gustaw Stachowski, Jędrzej
Staniewicz, Jakub Niełacny.
Złoty medal w jedynkach
wagi lekkiej wywalczyła z kolei siostra bliźniaczka Mateusza Świętka – Magdalena (KW04), która z powodzeniem
startowała też w jedynkach
wagi normalnej i tutaj zdoby-
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mon Mikołajczak, Przemysław
Wanat,
Oskar
Witczak,
Bartłomiej Mrozek.
Brązowe medale wywalczyli jedynkarze wagi lekkiej AZS
AWF Poznań: Victoria Pusch
wśród dziewcząt oraz Michał
Kulecki wśród chłopców. Akademickie zawodniczki i zawodnicy trenują pod szkoleniową
opieką Błażeja Kamoli. To już
drugi udany sezon akademickich juniorów z Poznania. Oby
ich sportowy rozwój przebiegał tak dobrze także w kolejnych latach nie tylko dla dobra
poznańskiego, ale też polskiego wioślarstwa.
Na trzeciej pozycji finiszowały także Julianna Gańska i Wiktoria Majewska (Posnania RBW)
w dwójkach podwójnych,
Martyna Wasilewska, Aleksandra Manikowska, Olga Sheffs
i Iga Janasik (KW-04) w czwórkach podwójnych oraz Szymon
Mikołajczak, Szymon Kulecki,
Przemysław Wanat i Krzysztof
Wojtyś (AZS AWF) w czwórkach
podwójnych juniorów.
W klasyfikacji drużynowej
mistrzostw Polski juniorów najlepsza okazała się ekipa Lotto
Bydgostii (148,75 pkt.), drugie
miejsce zajęła Posnania RBW
(84), a na czwartej pozycji ekipa
AZS AWF Poznań (59).
a JAC
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Kruszwica była miejscem rywalizacji mistrzostw Polski juniorów. W tej imprezie wzięła
udział duża grupa wielkopolskich zawodniczek i zawodników, którzy wywalczyli 11 medali: sześć srebrnych i pięć brązowych. Wielkopolanie mocno
zaznaczyli swoją obecność
w kraju, choć tym razem zabrakło krążków z najcenniejszego
kruszcu.
Srebrne medale zdobyły wioślarki KW-04 Poznań: Aleksandra Manikowska i Martyna Wasilewska w dwójkach podwójnych (2,94 sek. straty do zwyciężczyń) oraz Barbara Andrzejewska i Iga Janasik w dwójkach
podwójnych wagi lekkiej. Z pewnością ta pierwsza z dwójek liczyła w Kruszwicy na więcej, ale
skończyło się na drugiej pozycji.
Poza tym srebro wywalczyła
czwórka podwójna Posnanii
RBW: Patrycja Adamczak, Paulina Orwat, Julianna Gańska
i Wiktoria Majewska, dwójka bez
sternika juniorów Posnanii
RBW: Emil Jackowiak i Mikołaj
Januszewski oraz czwórka ze
sternikiem Posnanii RBW: Maksymilian Gawroński, Mateusz
Nawrocki, Albert Jankowski, Jakub Pluciński, sterniczka Julia
Szczepaniak. Z kolei na drugiej
pozycji finiszowała czwórka bez
sternika AZS AWF Poznań: Szy-
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b Karolina Zawada i Patrycja Sadowska (Posnania RBW) zdobyły srebro w dwójkach bez sterniczki
ła srebrny medal. Za nią finiszowała Anna Majek (Posnania
RBW).
Blisko złota była kobieca
dwójka podwójna Posnanii
RBW Karolina Zawada i Anna
Majek. Poznanianki wywalczyły srebrny medal, a do rywalek z Krakowa straciły zaledwie 00:23 sek! Zawada wraz
z inną koleżanka klubową Patrycją Sadowską zdobyła jeszcze srebrny medal w konkurencji dwójek bez sterniczki.
Na drugiej pozycji zakończyli
rywalizację w dwójkach podwójnych wagi lekkiej Bartosz
Bednarek, Michał Suszka

(Posnania RBW), a Michał
Suszka wywalczył też medal
brązowy w jedynkach wagi
lekkiej.
Z kolei zawodnicy KTW Kalisz: Jakub Aleksandrowicz i Jakub Bartkowiak, startujący
w osadzie czwórki ze sternikiem z kolegami z PTW Płock
(Piotr Witkowski, Jakub Opasiński, Bartłomiej Donarski),
zdobyli dla swojego klubu srebrny medal.
W klasyfikacji klubowej
młodzieżowych mistrzostw
Polski najlepsza okazała się
ekipa Lotto Bydgostii (327
pkt.), trzecie miejsce zajęła

Posnania RBW (169), a piąte –
KW-04 Poznań (143).
W mistrzostwach Polski
młodzików Wielkopolanie zdobyli trzy medale: jeden złoty
i dwa srebrne. Mistrzami kraju
zostali: Dawid Pankowski i Tomasz Zawada (Posnania RBW)
w dwójkach podwójnych. Natomiast srebrne medale wywalczyli: Adrianna Mermela (KW04) w jedynkach dziewcząt
oraz osada czwórki podwójnej
ze sterniczką UKS Dwójka Kórnik: Aleksandra Pawłowicz,
Hanna Śmigielska, Nina Sołowiej, Daria Nolberczak, Katarzyna Migdalska. a JAC

Olimpiada młodzieży na cztery złote medale
Tegoroczna 23. Ogólnopolska
Olimpiada
Młodzieży
w
Kruszwicy była udana dla wielkopolskich wioślarzy. Nasi reprezentanci podczas tej imprezy
wywalczyli osiem medali: 4 złote, 1 srebrny oraz 3 brązowe.
Prym wiedli zawodnicy
Posnanii RBW. Podopieczni trenera Macieja Kurka wygrywali
w czterech konkurencjach. W
dwójkach podwójnych triumfowali Patryk Szymendera i Dominik Glonek. Ta dwójka oraz Franciszek Plewczyński, Patryk

Wojtalak oraz sterniczka Julia
Szczepaniak wygrali rywalizację
czwórek podwójnych ze sternikiem.
Dwa kolejne złote medale wywalczyli Jerzy Kaczmarek i Łukasz Kasztelan w dwójkach bez
sternika (ponad 8 sekund przewagi nad rywalami) oraz ci sami
zawodnicy wraz z Julianem Kościukiem i Maciejem Kasprzykiem
w czwórkach bez sternika.
Kościuk z Kasprzykiem zdobyli
też brązowy medal w dwójkach
bez sternika. Brąz wywalczył

w jedynkach wspomniany już
wcześniej Patryk Wojtalak.
Srebrny medal OOM w
Kruszwicy zdobyła natomiast
ósemka juniorek młodszych
KTW Kalisz. Kaliska osada płynęła w składzie: Aleksandra Andrzejewska, Weronika Ludwiczak, Wiktoria Aleksandrowicz,
Monika Kuczma, Zuzanna Janiak, Julia Henrysiak, Ewelina Janiak, Aleksandra Urbaniak, Julia
Janiak. Ekipa z Kalisza przegrała
jedynie z osadą AZS UMK Toruń
różnica zaledwie 01;42 sek.

Brązowy medal wywalczyła
w Kruszwicy jedna osada AZS
AWF Poznań. Na trzecim stopniu podium stanęli w dwójkach
podwójnych: Cezary Litka
i Krzysztof Jagodziński, którzy
przegrali z osadą Posnanii RBW
różnicą 02,79 sek.
W klasyfikacji klubowej najlepsza była ekipa Lotto Bydgostii
(101 pkt.), a na drugim miejscu
ekipa Posnania RBW (75). W klasyfikacji województw kujawsko-pomorskie wyprzedziło Wielkopolskę. a JAC

