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Po długiej przerwie na
Malcie znowu młodzież
Wioślarstwo
Historia najważniejszych międzynarodowych imprez wioślarskich w młodszych kategoriach wiekowych, rozgrywanych na jeziorze Maltańskim, ma dość długą, ale niezbyt obfitą przeszłość.
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W sierpniu 1995 roku, po raz
pierwszy w stolicy Wielkopolski odbyły się mistrzostwa
świata juniorów. Dziewięć lat
później w światowym czempionacie walczyli młodzieżowcy do lat 23.
Po
czternastu
latach
przerwy, w tym roku do Poznania ponownie zawitają młodzieżowcy, walczący w mistrzostwach świata do lat 23
(25-29 lipca 2018). Jest bardzo
prawdopodobne, że spora
grupa startujących w tegorocznej imprezie, może już za dwa
lata znaleźć się w sportowej rywalizacji podczas letnich
igrzysk olimpijskich w Tokio.
— To dla nas kolejne, ciekawe wyzwanie organizacyjne.
Po imprezach seniorskich, czyli
Pucharach Świata, mistrzostwach Europy i świata, tym razem do naszego miasta przyjadą młodzieżowcy. To ważna
kategoria wiekowa w naszej dyscyplinie, bo to przecież bezpośrednie zaplecze reprezentacji

seniorskich. Jestem przekonany, że wielu uczestników naszych tegorocznych zawodów,
znajdzie się w reprezentacyjnych osadach swoich krajów
podczas igrzysk w Tokio 2020.
Mam nadzieję, że podczas tych
mistrzostw z dobrej strony pokażą się biało-czerwoni. Liczę
także na to, że w kadrze znajdą
się zawodniczki i zawodnicy
wielkopolskich klubów. Obecnie jest bowiem spora grupa
wioślarzy w tej kategorii, która
prezentuje naprawdę wysokie
umiejętności — mówi Aleksander Daniel, prezes Fundacji
Wielkopolskie Wioślarstwo
i szef Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich, dyrektor wykonawczy biura organizacyjnego
tegorocznych
MMŚ U-23.
Podczas poprzednich młodzieżowych mistrzostw świata
w Poznaniu, udział w imprezie
wzięło ponad 600 zawodniczek
i zawodników z 46 krajów.
W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większej
liczby startujących. Być może
będzie to liczba prawie 800
wioślarzy. Za nimi z pewnością
przyjadą do stolicy Wielkopolski najbliżsi i kibice. Na Malcie
zapowiada się więc bardzo interesująca i emocjonują impreza. ¹

Po długiej przerwie na Malcie odbędą się MMŚ do lat 23
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Poznań
Jeśli jest początek marca, to
nieuchronnie zbliża się czas,
aby wioślarze rozpoczęli treningi na wodzie.
Zanim to nastąpi, najpierw zawodniczki i zawodnicy muszą
sprawdzić swoją formę na ergometrze wioślarskim. W najbliższą sobotę 10 marca w hali
Politechniki Poznańskiej, odbędą się kolejne zawody o mistrzostwo miasta Poznania. Początek o godz. 10.
W rywalizacji pojawią się
zawodnicy wszystkich wielkopolskich klubów: KTW Kalisz,
UKS Dwójki Kórnik oraz poznańskich — KW-04, Posnanii
RBW, AZS AWF, Trytona i Polonii, we wszystkich kategoriach
wiekowych.
— To będzie najważniejszy
sprawdzian formy, jaką wypra-
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W poprzednim roku zawody odbyły się w Czerwonaku, teraz wioślarze spotkają się w Poznaniu
cowaliśmy podczas zimowych
przygotowań do sezonu. Szczególnie ważny dla juniorów
i młodzików. Grupa naszych
młodzieżowców od 9 marca
będzie na zgrupowaniu kadry
narodowej w Wałczu i tych zawodników zabraknie w Poznaniu — powiedział Mirosław Rewers, trener KW-04.
— W mistrzostwach miasta
Poznania wystąpi kilkanaście
zawodniczek i zawodników

AZS AWF. To będzie najlepszy
sprawdzian tego, jak wszyscy
pracowali podczas zimowych
przygotowań — mówi Błażej
Kamola, trener AZS AWF Poznań.
— Nasz klub podczas najbliższych zawodów reprezentować
będzie około 60 zawodniczek
i zawodników, praktycznie we
wszystkich kategoriach wiekowych. Oczywiście praktycznie
wszyscy będą startowali w hali

PP. Jestem przekonany, że wyniki będą satysfakcjonujące,
aby potem wyjść na wodę
w dobrej formie – uważa Maciej
Hoffmann, trener Posnanii
RBW.
Mistrzostwa miasta Poznania na ergometrze wioślarskim,
to jedna z kluczowych imprez
w stolicy Wielkopolski w tej dyscyplinie. Jej organizacja od lat
wspierana jest z budżetu miasta Poznania. ¹

Wielkopolanie w kadrach narodowych
W tym sezonie polskich wioślarzy czekają jak zwykle najważniejsze imprezy międzynarodowe. Seniorzy rozpoczną rywalizację podczas pierwszych
zawodów Pucharu Świata w
Belgradzie (1-3 czerwca). Potem
w Linz-Ottensheim (22-24
czerwca) oraz Lucernie (13-15
lipca). Z kolei mistrzostwa Europy odbędą się w Strathclyde
(3-5 sierpnia) w Szkocji, a mistrzostwa świata w bułgarskim
Płowdiw (9-16 września).
Od 4 marca ponad 50-osobowa kadra seniorów prze-

bywa na zgrupowaniu w portugalskim Lago Azul, gdzie może
już przygotowywać się do
obecnego sezonu na wodzie.
W tej grupie jest dwóch zawodników poznańskich klubów:
Wiktor Chabel (Posnania RBW)
oraz Adam Wicenciak (KW-04).
Obaj pracują pod szkoleniową
opieką Aleksandra Wojciechowskiego i stanowią mocną
część czwórki podwójnej.
Z kolei dla polskich młodzieżowców, najważniejszą imprezą tego sezonu będą mistrzostwa świata do lat 23, jakie

w dniach 25-29 lipca odbędą się
na jeziorze Maltańskim w Poznaniu. Dotychczasowe przygotowania młodzieżowców
wskazują, że w gronie reprezentantów Polski mogą znaleźć
się Wielkopolanie: Magdalena
Świętek, Mateusz Świętek, Jan
Janasik, Dawid Pieniak, Damian Rewers (wszyscy KW-04)
oraz Karolina Zawada (Posnania RBW). Po MŚ w Poznaniu
młodzieżowcy wystąpią jeszcze w mistrzostwach Starego
Kontynentu w białoruskim
Brześciu (1-2 września).

Dla juniorów kluczowe imprezy sezonu odbędą się we
francuskim Gravelines (mistrzostwa Europy w dniach 2627 maja) oraz mistrzostwa
świata w czeskich Racicach (812 sierpnia). Od pewnego czasu
w reprezentacyjnych zgrupowania juniorów uczestniczy
spora grupa zawodników
Posnanii RBW oraz AZS AWF.
Z pewnością wielu z nich wystartuje w najważniejszych,
międzynarodowych zawodach
tego sezonu. ¹
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