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

Mistrzostwa Europy 
juniorów bez podium
Wioślarstwo 

Dziewięciu zawodników po-
znańskich klubów wzięło 
udział w mistrzostwach Euro-
py juniorów, jakie odbyły się 
we francuskiej miejscowości 
Gravelines.   

Polska kadra liczyła podczas 
imprezy w sumie dwadzieścia 
zawodniczek i zawodników, ale 
biało-czerwoni nie wywalczyli 
niestety choćby jednego me-
dalu. 

Najbliżej podium były dwie 
osady juniorów: czwórka po-
dwójna oraz ósemka ze sterni-
kiem. Czwórka płynęła w  
Gravelines w składzie: Piotr 
Płomiński (WTW Warszawa), 
Jan Domeradzki (SMS/PTW 
Płock), Dominik Glonek 
(SMS/Posnania RBW) i Krzysz-
tof Kasperek (AZS AWF Kra-
ków). W finale A biało-czer-
woni zajęli piątą lokatę z cza-
sem 6:38,96. Zwyciężyli Czesi 
(6:31,50) przed Rumunami 
(6:33,25) i Francuzami (6:33,67).  

Z kolei ósemka ze sterni-
kiem startowała w składzie: Je-
rzy Kaczmarek (Posnania 
RBW), Szymon Kempa 
(SMS/AZS UMK Toruń), Rafał 
Pietrasiak (SMS/Posnania 
RBW), Emil Jackowiak 
(SMS/Posnania RBW), Przemy-
sław Wanat (SMS/AZS AWF Po-

znań), Damian Józefowicz 
(SMS/Posnania RBW), Mikołaj 
Januszewski (SMS/Posnania 
RBW), Adrian Górka (AZS 
AWFiS Gdańsk) i Jakub 
Opasiński (SMS/PTW Płock). 
Po próbnym starcie, w którym 
Polacy zajęli drugie miejsce 
za Rosjanami, w boju finało-
wym nasi reprezentanci liczyli 
się w walce o podium jeszcze 
500 metrów przed metą. Nie-
stety w końcówce nieco opadli 
z sił i zajęli piąte miejsce z cza-
sem 6:15,69. Najlepsi byli Rosja-
nie (6:09,63), przed Włochami 
(6:11,99) i Francuzami (6:12,27). 

Do finału A nie awansowała 
dwójka podwójna juniorów 
w składzie: Patryk Szymendera 
i Aleksander Przeździecki (obaj 
SMS/Posnania RBW). 
Poznaniacy w finale B zajęli 
czwartą pozycję (czyli dziesiątą 
w całej imprezie). 

Przed juniorami teraz cen-
tralne regaty kontrolne, które 
odbędą się w dniach 30 
czerwca – 1 lipca na jeziorze Go-
pło w Kruszwicy. Także w tej 
miejscowości w dniach 20-22 
lipca rozegrane zostaną mi-
strzostwa Polski w tej kategorii 
wiekowej. Natomiast tego-
roczne mistrzostwa świata ju-
niorów zaplanowane są w cze-
skich Racicach w dniach 8-12 
sierpnia.  ¹ 
 (JAC)

Nasi juniorzy regularnie trenowali na Malcie w Poznaniu

FO
T.

  W
AL

D
EM

AR
 W

YL
EG

AL
SK

I

Wioślarstwo 

Dwa medale wywalczyli pol-
scy wioślarze podczas pierw-
szych tegorocznych zawodów 
Pucharu Świata seniorów 
w Belgradzie. Złoty zdobyła 
męska dwójka podwójna wagi 
lekkiej, a srebrny żeńska 
czwórka podwójna.  

Na początku obecnego sezonu 
świetną formę zaprezentowali 
Jerzy Kowalski (Gopło 
Kruszwica) i Miłosz Jankowski 
(AZS AWFiS Gdańsk) w dwój-
kach podwójnych wagi lekkiej. 
Biało-czerwoni w wyścigu fina-
łowym prowadzili od startu 
do mety i pewnie zwyciężyli 
w stolicy Serbii. Polacy uzyskali 
czas 6:13,04 i wyprzedzili Bel-
gów (6:14,09) oraz Irlandczy-
ków (6:14,10).  

Na drugiej pozycji zawody 
w Belgradzie zakończyła żeń-

ska czwórka podwójna w skła-
dzie: Agnieszka Kobus-
Zawojska (AZS AWF War-
szawa), Marta Wieliczko (Wisła 
Grudziądz), Maria Springwald 
(AZS AWF Kraków) i Katarzyna 
Zillmann (AZS UMK Toruń). 
Polki uzyskały na mecie czas 
6:16,15, a przegrały jedynie 
z Holenderkami (6:14,31). 

W biało-czerwonych bar-
wach wystąpiło także dwóch 
zawodników poznańskich klu-

bów. Wiktor Chabel (Posnania 
RBW) w czwórce podwójnej 
wspólnie z Dominikiem Czają 
(AZS AWF Warszawa), Mirosła-
wem Ziętarskim (AZS UMK To-
ruń) i Mateuszem Biskupem 
(AZS AWFiS Gdańsk), zajął 
czwarte miejsce. Wygrali Bry-
tyjczycy przed Niemcami 
i Norwegiami. 

Z kolei Adam Wicenciak 
(KW-04 Poznań) wystartował 
w dwójkach podwójnych w  

osadzie z Szymonem Pośni-
kiem (AZS AWF Warszawa). 
W gronie 21 osad Polacy uplaso-
wali się na ósmej pozycji (dru-
gie miejsce w finale B). 

W Belgradzie w finale A po-
płynęły jeszcze męska ósemka, 
która zajęła czwarte miejsce 
oraz żeńska czwórka podwójna 
(6. pozycja). Drugie zawody PŚ 
odbędą się w dniach 22-24 
czerwca w austriackim Linz-
Ottensheim.  ¹

Seniorzy rozpoczęli od dwóch 
medali w PŚ w Belgradzie

Zapowiada się bardzo interesu-
jący weekend na jeziorze Mal-
tańskim. W piątek 8 czerwca 
odbędą się bowiem regaty Na-
dziei Olimpijskich (Olympic 
Hopes), natomiast w sobotę 
i niedzielę (9-10 czerwca) o me-
dale mistrzostw Polski walczyć 
będą seniorzy. 

Regaty Nadziei Olimpijskich 
to zawody, w których startują 
juniorzy młodsi czterech kra-
jów: Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier. Od 1 czerwca 25-oso-
bowa kadra Polski przygoto-
wuje się do tych zawodów 

w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Wałczu. W kadrze są 
poznaniacy: Adrianna Mer-
mela, Tomasz Lisek i Jakub 
Woźniak (wszyscy KW-04 Po-
znań), Aleksandra Szmaj i  
Zuzanna Żołędziowska (obie 
Posnania RBW/SMS) i Cezary 
Litka (SMS/AZS AWF Poznań). 
Z wioślarzami pracują m.in. tre-
nerzy z poznańskich klubów: 
Błażej Kamola (AZS AWF Po-
znań) oraz Mirosław Rewers 
(KW-04 Poznań). Biało-czer-
woni przyjadą z Wałcza do Po-
znania w czwartek 7 czerwca 

i następnego dnia wystartują 
w Olympic Hopes.  

Natomiast w sobotę i nie-
dzielę do rywalizacji staną se-
niorzy, włącznie z reprezentan-
tami Polski, którzy startowali 
w miniony weekend w pierw-
szych zawodach Pucharu 
Świata w Belgradzie. W 94. mi-
strzostwach kraju zawodniczki 
i zawodnicy walczyć będą o  
medale i punkty dla swoich klu-
bów. Na starcie oczywiście nie 
zabraknie mocnej grupy wio-
ślarzy ze wszystkich wielkopol-
skich klubów. W poprzednim 

roku Wielkopolanie wywalczyli 
sześć medali: 1 złoty, 2 srebrne 
i 3 brązowy. Mistrzem Polski zo-
stał w jedynkach Wiktor Chabel 
(Posnania RBW). Srebrne me-
dale wywalczyły męska 
czwórka podwójna KW-04 oraz 
żeńska czwórka podwójna 
wagi lekkiej KW-04. Brązowe 
medale wywalczyły męska 
dwójka podwójna Posnanii 
RBW i żeńska dwójka bez ster-
niczki Posnanii RBW oraz Karol 
Arczewski (KW-04) w jedyn-
kach.  ¹  

(JAC)

Ważne imprezy na jeziorze Maltańskim

Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski w dobrym stylu wygrali zawody PS w Belgradzie
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