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Trwają przygotowania
do kolejnego wyścigu
Smocze łodzie
Ta współpraca trwa już wiele
lat. Po raz pierwszy pracownicy fabryki Volkswagen Poznań, trenowali w smoczych
łodziach na jeziorze Maltańskim w 2013 roku. Pod okiem
profesjonalnych trenerów
i opiekunów, współpraca toczyła się także w następnych
latach.
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Po takich przygotowaniach,
ekipy poznańskiego Volkswagena z powodzeniem startowały na przełomie sierpnia
i września każdego roku, w mistrzostwach świata na kanale
w Wolfsburgu, mieście głównej
siedziby koncernu. Nie inaczej
jest również w tym roku. Na torze regatowym Malta, zaraz
po zakończeniu tegorocznych
zawodów Pucharu Świata
w wioślarstwie seniorów,
pod koniec czerwca, pracownicy VW Poznań w smoczych
łodziach „Smoki VWPoznań
Crew” rozpoczęli intensywne
treningi, które są jednocześnie
promocją aktywnego trybu życia.
W tym sezonie zaplanowano 18 treningów. Osiem z
nich zawodnicy potrenują w łodziach 10-osobowych, a dziesięć z nich w łodzi 20-osobowej. Należy dodać, że w łódce

poza zawodnikami wiosłującymi znajduje się również
„bębniarz” oraz sternik. W każdym treningu uczestniczy
grupa około 20 osób. Dotychczasowe treningi odbywały się
raz w tygodniu, a rozpoczynały
się rozgrzewką na wodzie. Treningi prowadziło dwóch doświadczonych trenerów – byłych kanadyjkarzy, którzy podczas treningu schodzili z zawodnikami na wodę i pełnili
rolę sterników, wydając komendy odnośnie zasad wiosłowania, poprawnego płynięcia
i ustalając plan treningowy dostosowując go do możliwości
grupy i warunków pogodowych. Treningi zabezpieczali
ratownicy z Wielkopolskiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej.
Od połowy lipca trwa
przerwa wakacyjna, a treningi
pracowników VW Poznań zostaną wznowione w połowie
sierpnia, a zakończą się 19
września. Natomiast w dniach
31 sierpnia – 1 września, poznańscy pracownicy Volkswagena tradycyjnie, po raz kolejny, wezmą udział w zawodach
2.
Wolfsburger
Drachenboot Cup, podczas których zmierzą się w sportowej
rywalizacji z kilkuset osobami,
pracowanikami niemieckiego
koncernu. ¹ JAC

Pracownicy VW Poznań intensywnie trenują na torze Malta
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Akademia młodego wioślarza
funkcjonuje już od wiosny
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Wspólpraca z klubami
Ten program działa od wiosny
tego roku. Ma głównie wspomóc działalność wioślarskich
klubów z województw wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Wioślarstwo nie należy do dyscyplin sportowych, mających
ogromne fundusze na prowadzenie codziennej działalności.
Polski Związek Towarzystw
Wioślarskich stara się, aby kadry narodowe we wszystkich
kategoriach wiekowych, miały
odpowiednie warunki przygotowań do najważniejszych imprez międzynarodowych. I
przynajmniej w ostatnim dziesięcioleciu biało-czerwonym
reprezentantom nie brakuje niczego podczas systematycznej
pracy. Zresztą widać to w czasie
największych zawodów międzynarodowych. Polacy regularnie przywożą medale
z igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.
Natomiast kluby wioślarskie same są odpowiedzialne
za codzienną działalność, ale
też poszukiwanie nowych zawodniczek i zawodników, którzy chcieliby uprawiać tę wcale
nie łatwą dyscyplinę.

Program pilotażowy
Akademia młodego wioślarza
— to pilotażowy program, który
z inicjatywy Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo ruszył
w marcu tego roku przy Polskim Związku Towarzystw
Wioślarskich dla województw:
wielkopolskiego i dolnoślą-
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W zawodach na ergometrze wioślarskim startowało ponad 3500 dziewcząt i chłopców
skiego. Program potrwa
do końca tego roku.
Program w dużej części
(około 70 procent) finansowany
jest przez ministerstwo sportu
i turystyki – około 100 tysięcy
złotych. A uczestniczą w nim
wszystkie kluby wioślarskie
z obu województw, które
szkolą dzieci i młodzież — Pegaz i Milenium z Wrocławia
oraz Posnania RBW, Tryton,
KW-04, Polonia, AZS AWF z Poznania i KTW Kalisz. Akademia
młodego wioślarza – to próba
stworzenia spójnego projektu
edukacji wioślarskiej dla dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych, który zakłada ogólnopolską edukację wioślarską skierowaną do uczniów z klas II-VIII.
Liczba uczestników to prawie
200 osób.

Zgrupowania i sprzęt
Szkolenie odbywa się bezpośrednio w wyżej wymienionych klubach wioślarskich.
Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa sportu i turystyki uda
się wzbogacić kluby w nowy
sprzęt sportowy, dofinansować
utrzymanie nie tylko klubowych obiektów i przystani wio-

ślarskich, ale też jednocześnie
wspomóc pracę trenerów oraz
zabezpieczyć treningi w ratowników.
Tegorocznym przykładem
niech będzie długi weekend
majowy, podczas którego
w Gryfowie Śląskim odbył się
obóz sportowy dla prawie 20
młodych wioślarzy oraz trenerów z dwóch dolnośląskich klubów. Natomiast kluby z naszego regionu otrzymają w tym
sezonie nowe wiosła. Nie uleg
bowiem wątpliwości, że wioślarski sprzęt „szybko” się
żużywa, a nowe wiosła są
wręcz niezbędne we wszystkich wielkopolskich klubach.
Z kolei w Wielkopolsce nabór odbywa się nie tylko bezpośrednio w klubach, ale także
poprzez działający z powodzeniem od kilku lat wspólny program powiatu poznańskiego
i Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich pod
nazwą „Pierwszy krok w na terenie powiatu poznańskiego”,
podczas którego młodzi ludzie
próbują swoich sił późną jesienią na ergometrze wioślarskim.
Należy dodać, że podczas dotychczasowych pięciu edycji

tego programu swoich sił
na wioślarskim ergometrze
spróbowało już prawie 3500
dziewcząt i chłopców ze
wszystkich gmin powiatu poznańskiego.

Podsumowanie programu
na koniec roku
Warto dodać, że wielu uczestników tego programu dzisiaj
z powodzeniem uprawia wioślarstwo, praktycznie we
wszystkich poznańskich klubach.
Weryfikacją pracy trenerów
będzie podsumowanie poprzez
udział w rankingu najmłodszych wioślarzy, jaki od lat prowadzony jest na przykład
w Wielkopolsce. W rankingu
podsumowuje się wiele elementów codziennej pracy młodych wioślarzy oraz kolejnych
imprez, w których udział biorą
dziewczęta i chłopcy.
Można mieć nadzieję, że program – Akademia młodego
wioślarza – okaże się na tyle interesujący i motywujący, że
w następnym roku uda się dołączyć do niego kolejne dwa
województwa.
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