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Duże zainteresowanie 
zawodami młodzieży
Jezioro Maltańskie 

Otwarte mistrzostwa miasta 
Poznania oraz makroregional-
ne mistrzostwa młodzików 
cieszą się coraz większym za-
interesowaniem.    

W minioną niedzielę na jezio-
rze Maltańskim w Poznaniu 
wystartowało ponad 220 za-
wodniczek i zawodników, któ-
rzy ścigali się na dystansie 1500 
metrów.  

W stolicy Wielkopolski wy-
startowali wioślarze nie tylko z  
poznańskich klubów, ale też z  
Kalisza, Kórnika, Szczecina, Go-
rzowa Wielkopolskiego, Wałcza 
oraz Bydgoszczy. Okazuje się, że 
jest bardzo duże zapotrzebowa-
nie na imprezy dla młodych lu-
dzi uprawiających wioślarstwo. 

— Bardzo się cieszymy, że 
tym razem przyjechali zawod-
nicy nie tylko z naszego makro-
regionu, ale też z Bydgoszczy 
i Gorzowa. Rzeczywiście w na-
szym kraju nie ma zbyt wiele 
imprez dla wioślarskiej mło-
dzieży, a my w Wielkopolsce 
staramy się tę lukę wypełnić. 
Kluby z innych miast przyjeż-
dżają do nas nie tylko na mi-
strzowskie imprezy, ale też 
na organizowane przez nas za-
wody w lipcu, czy teraz we 
wrześniu. Staramy się, aby for-
muła imprez była otwarta. 

Wtedy najmłodsi mają okazję 
rywalizować ze swoimi rówieś-
nikami na odpowiednio przygo-
towanym torze regatowym 
na Malcie. To najlepsze miejsce 
do takich spotkań, gdzie mło-
dzież może się wiele nauczyć. 
Obecne zawody pokazują, że to 
zainteresowanie jest ogromne, 
bo w rywalizacji juniorskich je-
dynek wystartowało tym razem 
trzydziestu chłopaków oraz 23 
dziewczyny. Nie brakowało też 
dwójek i czwórek — powiedział 
Marek Kurek, wiceprezes Wiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich. 

W najliczniej obsadzonych 
jedynkach juniorów najszybszy 
okazał się Mateusz Szczepiński 
z poznańskiego Trytona, który 
wyprzedził Jacka Suszkę (Pos-
nania RBW) oraz Jakuba Kożana 
(AZS AWF Gorzów). Z kolei 
wśród juniorek zwyciężyła 
Martyna Jankowska (AZS AWF 
Gorzów) przed Julią Wasielą 
(Posnania RBW) i Sandrą Kajda-
nek (Tryton Poznań). 

W tym sezonie na jeziorze 
Maltańskim odbędą się jeszcze 
ciekawe zawody. 12 paździer-
nika wyścigi czwórek o puchar 
prezydenta miasta Poznania, 
natomiast w dniach 26-27 paź-
dziernika centralne kontrolne 
regaty jesienne, w których 
udział wezmą zawodnicy z ca-
łego kraju.  ¹  JAC 

Zawody dla młodzieży cieszą dużym zainteresowaniem
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Ergometr wioślarski 

Rozpoczynamy szóstą edycję 
wspólnego programu powiatu 
poznańskiego oraz Fundacji 
Wielkopolskie Wioślarstwo 
pod nazwą „Pierwszy krok 
wioślarski na terenie powiatu 
poznańskiego”.  

Tej jesieni z wioślarskim ergo-
metrem zapoznają się ucznio-
wie podstawówek w pięciu 
miejscowościach: Czerwo-
naku, Luboniu, Mosinie, 
Swarzędzu i Suchym Lesie. Tak 
jak w poprzednim roku, obec-
nie do rywalizacji staną ucznio-
wie klas szóstych i siódmych.  

Do gminnych finałów przy-
stąpią najlepsze dziewczyny 
i chłopcy, wyłonieni w szkol-
nych eliminacjach. Natomiast 
po trzy najszybsze osoby gmin-
nych finałów wystąpią w wiel-
kim finale tej edycji, jaka odbę-
dzie się 26 listopada, tradycyj-
nie już, w poznańskim hotelu 
Sheraton. 

— Uważam że nasza współ-
praca z powiatem poznańskim, 
to jedna z ciekawszych inicja-
tyw, zachęcająca młodzież 
do uprawiania sportu i prowa-
dzenia aktywnego trybu życia. 
Wcześniejsze edycje programu 
przekonały nas, że należy tę ini-
cjatywę kontynuować. Dlatego 
rozpoczynamy po raz kolejny 
naszą wspólną zabawę. W tym 
roku po przeprowadzeniu pię-
ciu kolejnych spotkań na ergo-
metrze w różnych miejscowoś-
ciach, najlepsze dziewczęta 
oraz chłopców zaprosimy do fi-
nałowej zabawy, która odbę-
dzie się w poznańskim hotelu 

Sheraton. W tym roku, podob-
nie jak w poprzednim, dla naj-
lepszej, najliczniej reprezento-
wanej szkoły podczas zawo-
dów, Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo, ufundowała ergo-
metr. Jestem przekonany, że to 
ciekawa zachęta dla potencjal-
nych uczestników zabawy — 
powiedział Aleksander Daniel, 
prezes Fundacji Wielkopolskie 
Wioślarstwo i szef Wielkopol-
skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich. 

Podczas ubiegłorocznej 
edycji programu, została uru-
chomiona specjalna strona 
internetowa , dotycząca spraw 
związanych z kolejnymi zawo-
dami:www.pierwszykrokwiosl
arski.pl , na której uczestnicy 
zabawy mogli znaleźć m.in. 
filmy i zdjęcia z kolejnych elimi-
nacji, ale także film instrukta-
żowy: Jak prawidłowo ćwiczyć 
na ergometrze. Podobnie bę-
dzie podczas tegorocznej edy-
cji. Po każdych zawodach 
na stronie umieszczone zo-
staną zdjęcia z imprezy oraz 
film. Na tej stronie można rów-
nież znaleźć potrzebne infor-
macje dotyczące następnych 
imprez w gminach.  

Podczas szkolnych zawo-
dów młodzi ludzie swoich sił 
na ergometrze wioślarskim 
będą próbowali na dystansie 
250 metrów. Inauguracja tego-
rocznej edycji „Pierwszy krok 
wioślarski na terenie powiatu 
poznańskiego” nastąpi 16 lub 17 
października, a pierwszym 
miejscem będzie Czerwonak, 
gdzie wystartują uczniowie 
miejscowej szkoły oraz z  
Owińsk i Kicina.  

Następnie co tydzień, w  
środę lub czwartek, toczyć się 
będą kolejne eliminacje w: 
Mosinie, Luboniu, Swarzędzu 
i Suchym Lesie. Wielki finał za-
planowano na  wtorek 26 listo-
pada w hotelu Sheraton.  Pod-
czas tej imprezy dziewczyny 
i chłopcy będą rywalizowali 
na dystansie dwukrotnie dłuż-
szym 500 metrów. Tak jak w la-
tach poprzednich, młodym 
wioślarzom podczas finałowej 
rozgrywki będą towarzyszyli 
opiekunowie, nauczyciele oraz 
rodzice i najbliżsi.  

Warto dodać, że kolejne 
edycje odbywały się już w du-
żej liczbie miejscowości po-
wiatu poznańskiego, a w nie-
których uczniowie wiosłowali 

na ergometrze więcej niż jeden 
raz. W 2014 roku uczniowie ry-
walizowali w: Czerwonaku, 
Dopiewie, Swarzędzu i Suchym 
Lesie, w 2015 roku dziewczęta 
i chłopcy walczyli w Tarnowie 
Podgórnym, Luboniu, Komor-
nikach i Murowanej Goślinie, 
w 2016 roku w Puszczykowie, 
Dopiewie, Rokietnicy i Kór-
niku, w 2017 roku w Iwnie, Su-
chym Lesie, Czerwonaku i  
Plewiskach, a w 2018 roku 
w Pobiedziskach, Luboniu, 
Tulcach i  Puszczykowie. Przez 
cztery lata swoich sił na ergo-
metrze spróbowało ponad 
3200 osób. To ogromna liczba, 
mówiąca o dużym zaintereso-
waniu młodzieży tą trudną dy-
scypliną sportową.  

Należy jeszcze wspomnieć, 
że wielu młodych ludzi, którzy 
uczestniczyli w dotychczaso-
wych zawodach objętych pro-
gramem, znalazło się w po-
znańskich klubach. Wszyscy re-
gularnie trenują pod okiem pro-
fesjonalnych szkoleniowców 
i nie jest wykluczone, że za  
kilka lat jeszcze usłyszymy o  
sportowych dokonaniach lu-
dzi, którzy zaczynali przygodę 
na ergometrze.  ¹ 

Szóstą edycję wspólnego 
programu czas już zaczynać 

Podczas ubiegłorocznego finału w Sheratonie toczyła się interesująca walka o zwycięstwo
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