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Bogaty sezon we
wszystkich kategoriach
Sezon 2019
Dla polskich wioślarzy najważniejszą imprezą w tym sezonie będą mistrzostwa świata seniorów, jakie w dniach 25
sierpnia – 1 września odbędą
się w Linz-Ottensheim.
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Podczas tego czempionatu
wioślarze nie tylko będą walczyli o medale, ale też przede
wszystkim o kwalifikacje olimpijskie.
Tegoroczne rezultaty seniorów pozwalają z optymizmem
patrzeć na występ w Austrii.
Niedawne zawody Pucharu
Świata w Poznaniu, podczas
których Polacy wywalczyli pięć
medali (1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy), potwierdziły solidne
przygotowanie naszych osad
do obecnego sezonu. Można
założyć, że spośród dziesięciudwunastu osad, jakie wezmą
udział w MŚ, przynajmniej
sześć do ośmiu powinny powalczyć o olimpijskie paszporty
do Tokio 2020. Oczywiście rywale będą bardzo mocni, ale
wśród polskich osad można liczyć na udany występ wszystkich czwórek żeńskich i męskich, a także na dwójki. Niestety, tylko w czwórce podwójnej mężczyzn, jest jeden z poznańskich wioślarzy Wiktor
Chabel (Posnania RBW). Czy

wywalczy olimpijską kwalifikacje, przekonamy się 1 września.
Obecnie polscy wioślarze trenują w Wałczu, a w dniach 1214 lipca wystąpią w finałowych
zawodach Pucharu Świata tegorocznego sezonu w Rotterdamie. A potem już MŚ w Austrii.
Sporo wydarzeń czeka jeszcze także polskich młodzieżowców oraz juniorów. Polska
młodzież ma już za sobą silnie
obsadzone regaty w niemieckim Ratzeburgu. Biało-czerwoni spisali się w nich całkiem
nieźle, chociaż w wielu przypadkach osady niemieckie były
lepsze. Z kolei juniorzy młodsi
wzięli udział w tradycyjnych regatach Nadziei Olimpijskich,
które odbyły się na węgierskim
jeziorze Velence. Z tej imprezy
biało-czerwoni przywieźli 8
medali: jeden złoty, trzy srebrne i cztery brązowe.
W tym sezonie młodzieżowcy mają mistrzostwa świata
w amerykańskiej Sarasocie (2428 lipca), a mistrzostwa Europy
w greckiej Ioanninie (7-8 września). Z kolei mistrzostwa świata
juniorów odbędą się w Tokio (711 sierpnia). Podczas tegorocznych ME w Essen, Polacy wywalczyli jeden srebrny medal.
Zdobyła go męska ósemka z poznańskimi wioślarzami w składzie. ¹ (JAC)

Seniorów czekają w tym roku kwalifikacje na igrzyska w Tokio
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Lipcowe zawody
To będzie ciekawy weekend
na torze regatowym Malta.
W stolicy Wielkopolski
do wioślarskiej rywalizacji staną młodzicy, mastersi oraz zawodnicy klubów AZS.
Najmłodsi adepci wioślarstwa
będą ścigali się na Malcie po raz
trzeci z kolei. Dwa lata temu
Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo po raz pierwszy zorganizowała zawody dla młodzików, chcąc uatrakcyjnić sezon
w tej kategorii wiekowej.
Wcześniej młodzicy mieli
możliwość startować jedynie
sporadycznie. Teraz jest okazja,
aby zmierzyć siły z rówieśnikami z innych ośrodków. Tak
jak w poprzednich latach do Poznania przyjadą zawodniczki
i zawodnicy z innych regionów
kraju.
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W nadchodzący weekend na torze regatowym Malta wystartuje ponad 350 wioślarzy
— Młodzicy mają mistrzowskie zawody podczas młodzieżowych mistrzostw Polski, jednak to jest zdecydowanie
za mało. W samej Wielkopolsce
mamy jeszcze zawody wiosną
i jesienią, a te lipcowe z pewnością dodają atrakcyjności
w przygotowaniach do dalszych startów już w starszych
kategoriach wiekowych — powiedział Marek Kurek, wiceprezes
Wielkopolskiego

Związku Towarzystw Wioślarskich i prezes KW-04 Poznań.
W tych samych dniach 6-7
lipca, na Malcie rywalizować
będzie także spora grupa
mastersów. Jednocześnie na
Malcie odbędą się mistrzostwa
Polski klubów AZS. W rywalizacji wezmą udział wioślarze studenci z siedmiu klubów akademickich. Akademicy i mastersi
rywalizować będą na tradycyjnym dystansie 2000 metrów,

natomiast młodzicy ścigać się
będą na dystansie 1000 metrów.
W sobotę 6 lipca początek
regat o godz. 12 (młodzicy).
Od godz. 13.25 walczyć będą
mastersi i akademicy. O godz.
19 wyścigi finałowe młodzików. W niedzielę 7 lipca początek regat o godz. 9. W dwudniowych zawodach udział weźmie ponad 350 zawodniczek
i zawodników. ¹

Udany start wielkopolskich juniorów
W ostatni weekend czerwca
w Kruszwicy odbyły się centralne kontrolne regaty juniorów, w których udział wzięli
wszyscy najlepsi wioślarze naszego kraju w tej kategorii wiekowej. Wśród nich byli wioślarze wielkopolskich klubów, którzy z powodzeniem rywalizowali z rówieśnikami.
Świetnie spisał Jakub Woźniak (KW-04 Poznań), który
zwyciężył zdecydowanie w jedynkach. Znakomicie zaprezentowali się również zawodnicy Posnanii RBW w dwój-

kach bez sternika juniorów. Julian Kościuk (Posnania RBW)
w parze z Oskarem Streichem
(AZS UMK Toruń) wygrał tę
konkurencję, wyprzedzając
klubowe pary Posnanii RBW:
Dominik Glonek – Patryk
Szymendera, Łukasz Kasztelan
– Jerzy Kaczmarek. Z kolei
w dwójkach bez sternika juniorów młodszych triumfowali
Dawid Pankowski i Tomasz Zawada (Posnania RBW). W dwójkach bez sterniczki juniorek
młodszych zwyciężyły Daria
Nolberczak i Hanna Śmigielska

(Posnania RBW), podobnie jak
w czwórka podwójnych juniorek triumfowały Natalia
Zandecka i Julia Wasiela
(Posnania RBW), a Aleksandra
Andrzejewska i Julia Raszewska (KTW Kalisz) zajęły drugą
pozycje podczas sobotnich finałów. W jedynkach dziewcząt
zdecydowanie najlepsza była
Gabriela Stefaniak (Posnania
RBW). W jedynkach juniorów
Cezary Litka (AZS AWF Poznań)
zajął drugą pozycję.
Kruszwickie regaty pokazały, że wielkopolscy juniorzy

są bardzo mocni w krajowej rywalizacji przynajmniej od
dwóch sezonów. Podczas zbliżających mistrzostw Polski w
Kruszwicy (19-21 lipca) będą
mieli okazję potwierdzić swoją
znaczącą pozycję.
Obecne roczniki systematycznie pracowały w ostatnich
latach na takie rezultaty. Oby
w przyszłości nasi dzisiejsi juniorzy, stali się znakomitymi
młodzieżowcami, a potem seniorami, którzy będą oczywiście dużo znaczyli w polskich
wiosłach. ¹ (JAC)

