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Świetny występ
juniorów w Kruszwicy
Wioślarstwo
Bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy wielkopolskich
klubów w centralnych kontrolnych regatach juniorów, jakie odbyły się w dniach 30
czerwca - 1 lipca w Kruszwicy.

FOT. MIROSŁAW REWERS

Zawodniczki i zawodnicy walczyli o nominacje do kadr narodowych do najważniejszych tegorocznych imprez w tej kategorii wiekowej. Juniorów
młodszych czeka występ w regatach Coupe de la Jeunesse
w Cork w dniach 27-29 lipca,
natomiast juniorów czeka występ w mistrzostwach świata
w czeskich Racicach w dniach
8-12 sierpnia. Wszyscy wezmą
jeszcze udział w MP juniorów
w Kruszwicy (20-22 lipca).
— Zawodnicy poznańskiej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego i jednocześnie Posnanii
RBW wypadli znakomicie.
Aspirujący do reprezentacyjnej
ósemki juniorzy startowali
w dwójkach bez sternika i zameldowali się na mecie na czołowych miejscach. Inni kandydaci do innych osad też potwierdzili dobrą formę. Teraz
grupa kilkunastu osób wyruszy
na zgrupowanie do Iławy. Potem wrócimy do Kruszwicy
na mistrzostwa Polski, a po nich
zgrupowanie w Wałczu przed

mistrzostwami świata — powiedział Maciej Kurek, trener juniorów Posnanii RBW.
W grupie kandydatów
do kadry są m.in. zawodnicy
Posnanii RBW: Damian Józefowicz, Rafał Pietrasiak, Mikołaj Januszewski, Łukasz Kasztelan, Jerzy Kaczmarek, Emil
Jackowiak, Patryk Szymendera, Dominik Glonek, Aleksander Przeździecki. Do kadry
aspirują też zawodnicy AZS
AWF/SMS Poznań: Przemysław
Wanat, Krzysztof Wojtyś i
Krzysztof Jagodziński.
— Myślę że SMS z Poznania
może być dumna ze swoich
uczniów, którzy w ostatnim
okresie tak dobrze się spisują.
Ciężka praca jaką wykonali
w ostatnim czasie na pewno da
dobre rezultaty. Wierzę że
większość znajdzie się w kadrze narodowej na najważniejsze tegoroczne imprezy — powiedział Błażej Kamola, trener
AZS AWF Poznań i SMS.
W Kruszwicy dobrze wypadli także wioślarze KW-04
Poznań. — Jestem zadowolony
z występu naszych zawodniczek i zawodników. Mam nadzieję, że potwierdzą to podczas nadchodzących mistrzostw Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży —
powiedział Mirosław Rewers,
trener KW-04 Poznań. ¹ (JAC)

Juniorki KW-04 były zadowolone ze startu w Kruszwicy
PA R T N E R Z Y K R A J O W I

a
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Wioślarstwo
To będą drugie takie zawody.
W dniach 14-15 lipca na jeziorze Maltańskim w Poznaniu,
odbędą się Otwarte Regaty
Młodzików.
Po raz pierwszy najmłodsi
adepci wioślarstwa spotkali się
w stolicy Wielkopolski w poprzednim roku. Formuła imprezy się sprawdziła, dlatego
także w tym roku Fundacja
Wielkopolskie Wioślarstwo postanowiła zorganizować ponownie te zawody.
— W poprzednim roku
wyszliśmy z propozycją, aby
zorganizować dodatkowe zawody w lipcu. Teraz powtarzamy zawody, a tym samym
zwiększamy liczbę startów
w sezonie. Ci młodzi ludzie
moga więc spróbować swoich
sił w zawodach z rówieśnikami.
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W 2017 roku w lipcowych zawodach wzięło udział ponad 150 zawodniczek i zawodników
Cieszymy się też z faktu, że
do Poznania przyjedzie grupa
francuskiej młodzieży z
Rennes — powiedział Marek
Kurek, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich, a jednocześnie
prezes KW-04 Poznań.
Do tegorocznych regat
swoje osady zgłosiły kluby poznańskie, w których obecnie
trenują młodzicy: Posnania
RBW, Tryton i Polonia oraz UKS

Dwójka Kórnik. Do stolicy Wielkopolski przyjadą też zawodniczki i zawodnicy z innych klubów: Lotto Bydgostia, BKW
Bydgoszcz, AZS Toruń oraz
UKS Kraków. W imprezie wystartuje około 150 zawodniczek
i zawodników.
Zawody odbędą się na dystansie 1000 metrów. Jednocześnie na jeziorze Maltańskim
wystartują mastersi w regatach
międzynarodowych, a rywali-

zować będą w podobnych konkurencjach oraz w osadach
mieszanych. Nad jezioro Maltańskie przyjadą nie tylko
mastersi z kraju, ale też z zagranicy.
W sobotę 14 lipca początek
zawodów o godz. 12.00, a wyścigi finałowe rozpoczną się
o godz. 17.00. Natomiast w niedzielę 15 lipca początek regat
o godz. 10.00, a wyścigi finałowe o godz. 14.00. ¹

Poznańskie mistrzostwa świata coraz bliżej
Do rozpoczęcia mistrzostw
świata U-23, jakie odbędą się
na jeziorze Maltańskim w Poznaniu, pozostały już tylko trzy
tygodnie.
Od końca czerwca ponad
20-osobowa kadra Polski przebywa na zgrupowaniu w Wałczu. Zawodniczki i zawodnicy
będą trenowali w tym ośrodku
praktycznie do rozpoczęcia MŚ.
W tej grupie jest piątka poznaniaków.
Magdalena Świętek (KW-04
Poznań) trenuje w parze z Klaudią Pankratiew (MOS Ełk).

Dziewczyny będą miały szanse
wystartować w konkurencji
dwójek podwójnych wagi lekkiej. Klubowi koledzy Magdy:
Mateusz Świętek, Damian Rewers, Dawid Pieniak i Jan
Janasik przygotowują się z kolei do startu w innych osadach.
Janasik i Pieniak w ósemce, Mateusz Świętek w dwójce podwójnej
(z
Fabianem
Barańskim z WTW Włocławek), a Damian Rewers
w dwójce podwójnej wagi lekkiej (z Mateuszem Kraską z Zawiszy Bydgoszcz). Jak ostatecz-

nie będą wyglądały składy
poszczególnych osad na poznańskie mistrzostwa, zadecydują nadchodzące tygodnie
przygotowań oraz trenerzy kadry, czuwający nad polską młodzieżą: Mariusz Szumański
i Przemysław Konecki. Białoczerwoni przyjadą do Poznania
23 lipca, dwa dni przed rozpoczęciem zawodów.
Tymczasem w Wałczu trenują także seniorzy. Wśród nich
jest dwóch zawodników z Poznania: Wiktor Chabel (Posnania RBW) oraz Adam Wicenciak

(KW-04 Poznań). Pod koniec
maja obaj wystartowali w zawodach Ps w Linz-Ottensheim,
a teraz przygotowują się do
trzecich i ostatnich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata,
jakie w dniach 13-15 lipca odbędą się w szwajcarskiej Lucernie. Potem seniorów czekają
jeszcze dwie najważniejsze tegoroczne imprezy: mistrzostwa
Europy w Strathclyde (3-5
sierpnia) oraz mistrzostwa
świata w Płowdiw (9-16 września). ¹
(JAC)

