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

Po długiej przerwie na  
Malcie znowu młodzież
Wioślarstwo 

Historia najważniejszych mię-
dzynarodowych imprez wio-
ślarskich w młodszych kate-
goriach wiekowych, rozgry-
wanych na jeziorze Maltań-
skim, ma dość długą, ale niez-
byt obfitą przeszłość.   

W sierpniu 1995 roku, po raz 
pierwszy w stolicy Wielkopol-
ski odbyły się mistrzostwa 
świata juniorów. Dziewięć lat 
później w światowym czem-
pionacie walczyli młodzie-
żowcy do lat 23. 

Po czternastu latach 
przerwy, w tym roku do Pozna-
nia ponownie zawitają mło-
dzieżowcy, walczący w mi-
strzostwach świata do lat 23 
(25-29 lipca 2018). Jest bardzo 
prawdopodobne, że spora 
grupa startujących w tegorocz-
nej imprezie, może już za dwa 
lata znaleźć się w sportowej ry-
walizacji podczas letnich 
igrzysk olimpijskich w Tokio. 

— To dla nas kolejne, cie-
kawe wyzwanie organizacyjne. 
Po imprezach seniorskich, czyli 
Pucharach Świata, mistrzo-
stwach Europy i świata, tym ra-
zem do naszego miasta przy-
jadą młodzieżowcy. To ważna 
kategoria wiekowa w naszej dy-
scyplinie, bo to przecież bezpo-
średnie zaplecze reprezentacji 

seniorskich. Jestem przeko-
nany, że wielu uczestników na-
szych tegorocznych zawodów, 
znajdzie się w reprezentacyj-
nych osadach swoich krajów 
podczas igrzysk w Tokio 2020. 
Mam nadzieję, że podczas tych 
mistrzostw z dobrej strony po-
każą się biało-czerwoni. Liczę 
także na to, że w kadrze znajdą 
się zawodniczki i zawodnicy 
wielkopolskich klubów. Obec-
nie jest bowiem spora grupa 
wioślarzy w tej kategorii, która 
prezentuje naprawdę wysokie 
umiejętności — mówi Aleksan-
der Daniel, prezes Fundacji 
Wielkopolskie Wioślarstwo 
i szef Wielkopolskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich, dy-
rektor wykonawczy biura orga-
nizacyjnego tegorocznych 
MMŚ U-23. 

Podczas poprzednich mło-
dzieżowych mistrzostw świata 
w Poznaniu, udział w imprezie 
wzięło ponad 600 zawodniczek 
i zawodników z 46 krajów. 
W tym roku organizatorzy spo-
dziewają się jeszcze większej 
liczby startujących. Być może 
będzie to liczba prawie 800 
wioślarzy. Za nimi z pewnością 
przyjadą do stolicy Wielkopol-
ski najbliżsi i kibice. Na Malcie 
zapowiada się więc bardzo in-
teresująca i emocjonują im-
preza. ¹ 
 (JAC)

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 tre-
ningi na wodzie.  

Zanim to nastąpi, najpierw za-
wodniczki i zawodnicy muszą 
sprawdzić swoją formę na  er-
gometrze wioślarskim. W  naj-
bliższą sobotę 10 marca w  hali 
Politechniki Poznańskiej, od-
będą się kolejne zawody o  mi-
strzostwo miasta Poznania. Po-
czątek o godz. 10. 

W rywalizacji  pojawią się 
zawodnicy wszystkich wielko-
polskich klubów: KTW Kalisz, 
UKS Dwójki Kórnik oraz po-
znańskich — KW-04, Posnanii 
RBW, AZS AWF, Trytona i Polo-
nii, we wszystkich kategoriach 
wiekowych.  

— To będzie najważniejszy 
sprawdzian formy, jaką wypra-

cowaliśmy podczas zimowych 
przygotowań do sezonu. Szcze-
gólnie ważny dla juniorów 
i młodzików. Grupa naszych 
młodzieżowców od 9 marca 
będzie na zgrupowaniu kadry 
narodowej w Wałczu i tych za-
wodników zabraknie w Pozna-
niu — powiedział Mirosław Re-
wers, 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 Po-
znań. 

— Nasz klub podczas najbliż-
szych zawodów reprezentować 
będzie około 60 zawodniczek 
i zawodników, praktycznie we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Oczywiście praktycznie 
wszyscy będą startowali w hali 

PP. Jestem przekonany, że wy-
niki będą satysfakcjonujące, 
aby potem wyjść na wodę 
w dobrej formie – uważa Maciej 
Hoffmann, trener Posnanii 
RBW. 

Mistrzostwa miasta Pozna-
nia na ergometrze wioślarskim, 
to jedna z kluczowych imprez 
w stolicy Wielkopolski w tej dy-
scyplinie. Jej organizacja od lat 
wspierana jest z budżetu mia-
sta Poznania. ¹

Ergometr sprawdzianem 
zimowych przygotowań 

W tym sezonie polskich wiośla-
rzy czekają jak zwykle najważ-
niejsze imprezy międzynaro-
dowe. Seniorzy rozpoczną ry-
walizację 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 Eu-
ropy odbędą się w  Strathclyde 
(3-5 sierpnia) w Szkocji, a mi-
strzostwa świata w bułgarskim 
Płowdiw (9-16 września).  

Od 4 marca ponad 50-oso-
bowa kadra seniorów prze-

bywa na zgrupowaniu w portu-
galskim Lago Azul, gdzie może 
już przygotowywać się do  
obecnego sezonu na wodzie. 
W tej grupie jest dwóch zawod-
ników poznańskich klubów: 
Wiktor Chabel (Posnania RBW) 
oraz Adam Wicenciak (KW-04). 
Obaj pracują pod  szkoleniową 
opieką Aleksandra Wojcie-
chowskiego i stanowią mocną 
część czwórki podwójnej. 

Z kolei dla polskich młodzie-
żowców, najważniejszą im-
prezą tego sezonu będą mi-
strzostwa świata do lat 23, jakie 

w dniach 25-29 lipca odbędą się 
na jeziorze Maltańskim w Po-
znaniu. Dotychczasowe przy-
gotowania młodzieżowców 
wskazują, że w gronie repre-
zentantów Polski mogą znaleźć 
się Wielkopolanie: Magdalena 
Świętek, Mateusz Świętek, Jan 
Janasik, Dawid Pieniak, Da-
mian Rewers (wszyscy KW-04) 
oraz Karolina Zawada (Pos-
nania RBW). Po MŚ w Poznaniu 
młodzieżowcy wystąpią jesz-
cze w mistrzostwach Starego 
Kontynentu w białoruskim 
Brześciu (1-2 września). 

Dla juniorów kluczowe im-
prezy sezonu odbędą się we 
francuskim Gravelines (mi-
strzostwa Europy w dniach 26-
27 maja) oraz mistrzostwa 
świata w czeskich Racicach (8-
12 sierpnia). Od pewnego czasu 
w reprezentacyjnych zgrupo-
wania juniorów uczestniczy 
spora grupa zawodników 
Posnanii RBW oraz AZS AWF. 
Z pewnością wielu z nich wy-
startuje w najważniejszych, 
międzynarodowych zawodach 
tego sezonu.  ¹  

(JAC)

Wielkopolanie w kadrach narodowych

W poprzednim roku zawody odbyły się w Czerwonaku, teraz wioślarze spotkają się w Poznaniu
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