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Regaty otwarcia sezonu
2019 w dwójkach
Jezioro Maltańskie
Z udziałem ponad 50 zawodniczek i zawodników ze
wszystkich poznańskich klubów, na jeziorze Maltańskim
odbyły się regaty otwarcia sezonu WZTW w dwójkach wioślarskich.
W poprzednich latach podobne
zawody odbywały się na rzece
Warcie. W tym roku wioślarze
mieli okazję popływać w zdecydowanie lepszych warunkach na Malcie, przy pięknej,
słonecznej aurze.
— Te zawody, to pierwsza
szansa dla młodych wioślarzy,
aby wreszcie wyjść na wodę
i spróbować swoich sił w warunkach rywalizacji sportowej.
Po ciężkich treningach zimowych, wioślarze wreszcie mogli sprawdzić swoje przygotowanie do nowego sezonu.
W poprzednich latach sezon
rozpoczynaliśmy na rzece Warcie, jednak trudne warunki
na tym akwenie sprawiły, że
zdecydowanie lepiej i bezpieczniej dla młodych wioślarzy będzie na jeziorze Maltańskim —
powiedziała Aleksandra Śliwicka, sędzia główny zawodów.
Najwięcej osad – po pięć –
sklasyfikowano w kategorii juniorów oraz juniorów młod-

szych. W tej pierwszej kategorii dwójek podwójnych najlepszy czas na dystansie 2000 metrów uzyskali Kacper Makowski i Mateusz Szczepiński (Tryton Poznań) – 07:24. Z kolei
wśród juniorów młodszych
w dwójkach podwójnych najszybsi byli Jacek Suszka i Igor
Czekanowicz (Posnania RBW)
– 07:38. Wśród juniorek zwyciężyły Aleksandra Kirchner
i Adrianna Mermela (KW-04
Poznań) – 08:16, a wśród juniorek młodszych Marcelina
Paluszak i Laura Hełmińska
(Polonia Poznań) – 08:45. W kategorii mężczyzn najszybsza
była dwójka podwójna Michał
Suszka i Jakub Pluciński
(Posnania RBW) – 07:07, a drugi
czas uzyskali Mikołaj Januszewski i Damian Józefowicz
(Posnania RBW) w dwójce bez
sternika – 07:12.
Dla młodych wioślarzy poznańskich klubów był to z pewnością udany wstęp do sezonu
2019, w którym odbędzie się
wiele interesujących imprez
krajowych i międzynarodowych. Natomiast w dniach 2728 kwietnia na jeziorze Maltańskim odbędą się coroczne, centralne regaty otwarcia sezonu
seniorów i juniorów, w którym
udział wezmą m.in. wszyscy
kadrowicze. ¹
JAC

Po trudnym okresie, teraz
oczekiwanie na sukcesy
Jacek Pałuba
sport@glos.com

PTW Tryton
Ponad stuletnia historia PTW
Tryton jest bogata w ciekawe
wydarzenia i sukcesy sportowe, choć dzisiaj ich brakuje.
W klubie nad Wartą nikt nie załamuje rąk, ale krok po kroku
trwa ciężka praca, aby sukcesy
wróciły. Kilka lat temu o Trytonie było bardzo głośno. W 2009
roku zawodniczki tego klubu
Julia Michalska i Magdalena
Fularczyk wywalczyły złoty
medal MS w dwójkach podwójnych, a trzy lata później
także brązowy medal olimpijski w Londynie. Ich trenerem
był Marcin Witkowski, także
szkoleniowiec Trytona. Niestety, zawodniczki zakończyły
sportową karierę, a trener pracuje w Niemczech.
W Trytonie trenuje obecnie
około 20 zawodniczek i zawod-
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W poznańskim hotelu
Sheraton odbyło się walne
zgromadzenie sprawozdawcze Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich.
Podczas spotkania podsumowano dwuletni okres działalności WZTW.

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

Obecnie obiekty Trytona wyglądają bardzo dobrze i wioslarze trenują w niezłych warunkach
ników, a ich szkoleniem zajmuje się Artur Filipek. Kilkuletnia praca zaczęła przynosić widoczne efekty w poprzednim
sezonie, w którym młodych zawodników Trytona było już widać w krajowej rywalizacji.
— Po tłustych latach, kiedy
nasze zawodniczki zdobywały
laury w igrzyskach olimpijskich
i mistrzostwach świata, przyszły lata chudsze. Jesteśmy małym klubem z niewielkim bu-

dżetem i na pewno dzisiaj trudniej zachęcić młodzież do uprawiania wioślarstwa, niż jeszcze
kilka lat temu. Staramy się
stworzyć naszym zawodnikom
jak najlepsze warunki do treningów. Po powodzi w 2010
roku, dziś nasze obiekty nad
Wartą są w dobrym stanie. W
ostatnich latach odnowiliśmy
pomieszczenia naszej siedziby.
Wykonaliśmy także nową elewację budynku, który został

ocieplony. Fundusze otrzymaliśmy z budżetów samorządów
miasta Poznania i urzędu marszałkowskiego. Chcielibyśmy
jeszcze wymienić ogrzewanie
obiektu na gazowe. Wierzę że
nasi młodzi wioślarze w przyszłości nawiążą również do naszych pięknych, sportowych
tradycji — powiedział Wojciech
Tadeuszak, prezes Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy
Tryton. ¹

Maszyny startowe i wielka pętla Wielkopolski
WZTW

Nad Maltą świeciło słońce, ale zbyt ciepło nie było

a
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— Naszym celem jest przede
wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu sportowego naszych wioślarzy, ale też popularyzacja naszej dyscypliny w

społeczeństwie. W tym okresie
wiele już zrobiliśmy w tym kierunku. M.in. zorganizowaliśmy
kilka nowych imprez lokalnych, w których udział wzięli
także zawodnicy z innych regionów. Wspieraliśmy kluby w
wielu sprawach, jak choćby
przy zakupie nowego sprzętu —
powiedział Aleksander Daniel,
prezes WZTW.
Zgromadzeniu przysłuchiwała się Ewa Bąk, dyrektor wydziału sportu urzędu miasta
Poznania, która jednocześnie
poinformowała, że w nadcho-

dzącym okresie tor regatowy
Malta będzie modernizowany.
W ostatnim czasie odnowiono
i ocieplono budek administracyjny obiektu. Kolejnym etapem będzie odnowienie wieży
na mecie toru regatowego. Miasto zamierza także zakupić maszyny startowe dla wioślarzy
i kajakarzy. Dzisiaj to już praktycznie standardowe wyposażenie podczas największych
imprez międzynarodowych.
W tym roku Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich obchodzi stulecie istnienia (zało-

żony w Poznaniu w 1919 roku).
Natomiast WZTW obchodzi 95lecie. Chcąc podkreślić ten jubileusz, Paweł Szczepaniak,
prezes sekcji wioślarskiej Posnanii RBW poinformował o ciekawym wydarzeniu. W dniach
15-19 maja odbędzie się impreza, podczas której grupa
wioślarzy pokona Wielką Pętlę
Wielkopolski łodzią wioślarską
w pięć dni. Trasa wiedzie rzekami Wartą i Notecią, Kanałem
Bydgoskim i Jeziorem Gopło.
Więcej o imprezie w majowym
Głosie wioślarskim.¹ JAC

