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W pierwszych zawodach Pucharu Świata w tym sezonie,
biało-czerwoni wywalczyli siedem medali: trzy złote, trzy srebrne i jeden brązowy. Pierwsze
pozycje wywalczyły męskie
osady: czwórka bez sternika,
czwórka podwójna (z Wiktorem
Chablem z Posnanii RBW w składzie) oraz ósemka. Na drugiej pozycji zawody ukończyły męskie
osady: dwójka podwójna – Dominik Czaja i Adam Wicenciak
(KW-04 Poznań), dwójka podwójna wagi lekkiej oraz
jedynkarz wagi lekkiej Miłosz
Jankowski. Natomiast brązowy
medal zdobyła dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet.
W Bułgarii nie wystartowały
dwie żeńskie, eksportowe osady
– czwórka podwójna oraz
czwórka bez sterniczki.
– Tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy po bułgarskim starcie. W Płowdiw zabrakło najmocniejszych ekip, a na tle tych,
które startowały, wypadliśmy
nieźle. Zdecydowanie bardziej
miarodajny będzie występ w mistrzostwach Europy w Lucernie,
które odbędą się w dniach 31
maja – 2 czerwca. Po najbliższych
treningach w Wałczu, zdecydujemy w jakim składzie popłynie
w Szwajcarii czwórka podwójna

oraz
dwójka
podwójna.
W Płowdiw mogliśmy wystawić
dwie dwójki i one spisały się dobrze. Pewnie także wystawimy
dwie dwójki podczas Pucharu
Świata w Poznaniu. I wtedy podejmiemy decyzję, która ostatecznie powalczy w mistrzostwach świata w LinzOttensheim. To będzie jednocześnie kwalifikacja do igrzysk
olimpijskich w Tokio – powiedział Aleksander Wojciechowski,
trener kadry wioseł krótkich
mężczyzn.
– Tak naprawdę zbliżające się
mistrzostwa Europy w Lucernie
będą weryfikacją aktualnej dyspozycji naszych osad. Ten sezon jest dla nas bardzo ważny, bo
podczas mistrzostw świata będziemy walczyli o olimpijskie
nominacje. W Szwajcarii pojawią
się najmocniejsze europejskie
ekipy i przekonamy się, jak wypadniemy w walce z nimi – powiedział Bogusław Gryczuk, dyrektor sportowy Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich.
Po powrocie z Płowdiw, polscy wioślarze zjawili się w Wałczu, gdzie będą trenowali do 26
maja. Dwa dni później białoczerwoni wyruszą na mistrzostwa Europy do Lucerny. ¹

Teraz czas na poważne sprawdziany
Wioślarstwo
Jacek Pałuba
sport@glos.com

Adam Wicenciak (KW-04 Poznań) wywalczył w Płowdiw srebrny medal w dwójce podwójnej
pieniądze, aby tor regatowy spełniał najwyższe standardy.
– Przez ostatnie kilkanaście
miesięcy zmodernizowaliśmy
elewację głównych budynków
na mecie toru regatowego, m.in.
tablicy wyników, budynku obsługi toru, a także widowni trybun dla kibiców. W planach
mamy modernizację wieży sędziowskiej. Modernizujemy

także półki na łodzie w hangarach. Trwają różnorodne prace
na samym torze, mające usprawnić sportową rywalizację zawodników. Może niektórych prac nie
widać gołym okiem, ale są one
bardzo ważne i z pewnością poprawiają funkcjonalność obiektu
– mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków
Sportu i Rekreacji.

SPORTOWY WEEKEND W WIELKOPOLSCE. CO? GDZIE? KIEDY? O KTÓREJ?
PIŁKA NOŻNA
Mieszko Gniezno – Radunia
Stężyca, III liga, sobota, godz.
17. Stadion i przy ul.
Strumykowej w Gnieźnie.
KKS 1925 Kalisz – Świt
Skolwin, III liga, sobota, godz.
18. Stadion przy ul. Łódzkiej
w Kaliszu.
Lech II Poznań – Wierzyca
Pelplin, III liga, niedziela, godz.
12. Stadion przy ul. Leśnej we
Wronkach.
IV LIGA WIELKOPOLSKA
32. kolejka – sobota: Nielba
Wągrowiec – KS Opatówek (12),
Unia Swarzędz – Polonia Kępno
(14), Warta Międzychód –
Tarnovia Tarnowo Podgórne
(14), Olimpia Koło – Orkan
Śmiłowo (15), Kotwica Kórnik –
Centra Ostrów Wielkopolski
(16), Victoria Września – Polonia
1912 Leszno (16), LKS Gołuchów
– Obra Kościan (16), Lubuszanin
Trzcianka – Pogoń Nowe
Skalmierzyce (16), Sokół
Pniewy – Krobianka Krobia (17),
Zjednoczeni Trzemeszno –
Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski (17).
Lech Poznań – Arka Gdynia,
Centralna Liga Juniorów U18,
sobota, godz. 11. Stadion
przy ul. Leśnej we Wronkach.
Lech Poznań – Warta Poznań,
Centralna Liga Juniorów U17,
sobota, godz. 10.30. Boisko
w Popowie koło Wronek.
AP Reissa Poznań – Błękitni
Wronki, Centralna Liga

Juniorów U17, sobota, godz. 12.
Stadion przy ul. Parkowej
w Opalenicy.
Polonia Poznań – AZS PWSZ
Biała Podlaska, ekstraliga
kobiet (grupa spadkowa),
niedziela, godz. 12. Boisko MOS
przy ul. Gdańskiej w Poznaniu.
Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski – Pogoń Tczew,
II liga kobiet (grupa
wielkopolska), sobota, godz. 11.
Boisko w Jankowie
Przygodzkim.
GSS Grodzisk Wielkopolski –
WAP Włocławek, II liga kobiet
(grupa wielkopolska), sobota,
godz. 15. Stadion przy ul.
Powstańców Chocieszyńskich
w Grodzisku Wielkopolskim.
Polonia Środa Wielkopolska
– Górnik Konin, III liga, sobota,
godz. 16. Stadion przy ul.
Sportowej w Środzie
Wielkopolskiej.
HOKEJ NA TRAWIE
KS Rogowo – Hokej-Start
Brzeziny, I liga kobiet, piątek,
godz. 19.30. Stadion przy ul.
Sportowej w Gnieźnie.
AZS AWF Poznań – LKS
Gąsawa, MP juniorek, sobota,
godz. 10. Boisko przy ul.
Królowej Jadwigi w Poznaniu.
AZS Politechnika Poznańska
– Grunwald Poznań, I liga
mężczyzn, niedziela, godz.12.
Boisko przy ul. Przystań
w Poznaniu.
UKH Start 1954 Gniezno –
Siemianowiczanka, I liga

mężczyzn, niedziela, godz.12.
Stadion przy ul. Sportowej
w Gnieźnie.
LEKKA ATLETYKA
Miejska Mila – charytatywny
bieg sztafetowy w Starym
Browarze, w tym dziecięcy
Bieg Gzuba i rywalizacja
seniorów 60+, niedziela, godz.
9. Centrum Handlowe Stary
Browar w Poznaniu.
Bieg Lwa, 10 km, sobota, godz.
18, półmaraton, sobota, godz.
20; dziecięce i młodzieżowe
Biegi Lwiątek, niedziela, godz.
10.30 – 13.30, mityng
lekkoatletyczny, niedziela,
godz. 13.30, sztafeta Pokoleń,
niedziela, godz. 14. Start
w okolicach stadionu, meta
na stadionie GKS Tarnovia
przy ul. 23 Października
w Tarnowie Podgórnym.
Drugi charytatywny Bieg
Maryi organizowany przez
Caritas, sobota, godz. 18. Start
przy Malta Ski nad Maltą, meta
przy hangarach, ul. Jrańcowa
w Poznaniu.
PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA
Lotto Plaża Wolności, piątek,
godz. 9-17 camp dla dzieci
i mistrzostwa Wielkopolski
młodzików, godz. 16 mecz Pyrki
Poznań – UM Poznania, godz. 18
trening kadry kobiet, sobota,
godz. 11-19 gry eliminacyjne
turnieju o MP (7 drużyn męskich
i 8 drużyń żeńskich), niedziela,
godz. 10 faza play-off, godz. 15
mecze finałowe. (LUMAR, MAC)

Przypomnijmy, że od ponad
dwóch lat na Malcie funkcjonuje
doskonała, bardzo nowoczesna,
ledowa tablica wyników, a dokładny monitoring toru pozwala
doskonale obserwować przebieg
sportowej rywalizacji.
Tymczasem polscy wioślarze
mają już za sobą pierwszy tegoroczny start międzynarodowy.
W
bułgarskim
Płowdiw.

Ruszył Program Certyfikacji PZPN
dla szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji
PZPN
23 kwietnia rozpoczął się Program Certyfikacji PZPN dla
szkółek piłkarskich – innowacyjny projekt skierowany
do podmiotów prowadzących
szkolenie dzieci. Do 30 czerwca
2019 roku na stronie
www.laczynaspilka.pl/certyfikacja można składać formularze zgłoszeniowe.
Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające
w piłkę nożną będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest
bezpieczna, a jej kadra ma
kwalifikacje
niezbędne
do szkolenia zawodników.
Z kolei szkółka zyska przewagę

FOT. MICHAŁ STAŃCZYK / CYFRASPORT

Zawody pucharowe w stolicy
Wielkopolski odbędą się już
po raz szósty w historii. W ciągu
piętnastu lat (pierwsze rozegrano w 2004 roku), maltański
obiekt przeszedł wiele modernizacji. Dzisiaj to jeden z najbardziej funkcjonalnych torów regatowych do uprawiania wioślarstwa i innych sportów wodnych
na świecie. Miasto Poznań, właściciel maltańskiego obiektu,
od wielu lat przeznacza spore

FOT. JULIA KOWACIC (PZTW)

Nieco ponad miesiąc pozostał
do rozpoczęcia drugich w tym
sezonie zawodów Pucharu
Świata seniorów. Od 21 do 23
czerwca na jeziorze Maltańskim
w Poznaniu wystartują zawodnicy światowej czołówki.

Program ma podnieść i ujednolicić poziom szkolenia oraz
wyznaczyć standardy pracy z młodymi zawodnikami
rynkową poprzez prestiżowe
wyróżnienie ze strony PZPN.
Program wesprze Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przez
trzy lata szkółki piłkarskie i ich
oddziały, które uzyskają certyfikat, łączną kwotą 130 mln zł (35
mln zł w 2020 roku, 45 mln zł
w 2021 roku, 50 mln zł w 2022
roku). Pieniądze te będzie można
przeznaczyć na: wynagrodzenie
trenerów, podwyższanie ich
kwalifikacji i wynajem obiektów
sportowych.
O certyfikat na jednym z
trzech poziomów (brązowy,
srebrny, złoty) mogą się ubiegać
podmioty szkolące dzieci w co
najmniej jednej kategorii wieko-

wej z przedziału U6–U13, w okresie nie krótszym niż dwa ostatnie pełne sezony.
Certyfikaty zostaną przyznane we wrześniu 2019 roku
i będą obowiązywały przez dwa
sezony
piłkarskie,
czyli
do czerwca 2021 roku. Złożenie
formularza, jego akceptacja oraz
zakwalifikowanie do programu
nie jest jednoznaczne z nadaniem certyfikatu.
Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie:
www.laczynaspilka.pl/certyfikacja. Pytania dotyczące programu
można kierować do Działu
Wsparcia
PZPN:
wsparcie@pzpn.pl, tel. 732 122 222.

