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Wioślarstwo 

Tor Regatowy Malta po raz 
kolejny będzie gościł imprezę 
rangi mistrzowskiej – także 
dzięki stałym modernizacjom 
infrastruktury. Tym razem mi-
strzostwa Europy przesunię-
te na 9-11 października odbę-
dą się z zachowaniem szcze-
gólnych środków ostrożności, 
na co organizatorzy już się 
przygotowują. 

Tor Regatowy Malta to jeden 
z najbardziej znanych tego typu 
obiektów na świecie. Malta oto-
czona jest bardzo dobrym za-
pleczem: od wyspy startowej, 
trybun, wież sędziowskich 
startu i mety oraz wieżyczek 
pośrednich, aż do hangarów dla 
łodzi, wyspy dekoracyjnej, licz-
nych budynków administracji 
toru oraz węzła sanitarnego. 
Kompleks cechuje się funkcjo-
nalną infrastrukturą, komuni-
kacją, dzięki czemu zawodnicy 
mogą skupić się na rywalizacji. 

Stały rozwój 
Warto również pamiętać o stale 
rozwijających się terenach 
nad Jeziorem Maltańskim, 
które przykuwają uwagę in-
nych światowych organizacji 
sportowych i stanowią ważny 
punkt rekreacyjny. Obok mi-
strzostw w kajakarstwie i wio-
ślarstwie, Malta przyciąga bo-
wiem również np. imprezy 
triathlonowe czy biegowe. 

W ostatnich latach Poznań 
gościł wioślarskie: mistrzostwa 
Europy (2015) czy Puchar 
Świata (2016, 2017, 2019), ale też 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata 2018. 

– Zarówno usytuowanie to-
ru w pobliżu centrum miasta, 
dobra komunikacja z Portem 

Lotniczym Ławica, jak i bogate 
zaplecze hotelowe to atuty, 
które są brane pod uwagę przez 
władze FISA oraz ICF. Miasto 
Poznań w budżecie rokrocznie 
zapewnia środki finansowe 
niezbędne do utrzymania toru 
regatowego na najwyższym po-
ziomie – zapewnia Ewa Bąk, 
dyrektor Wydziału Sportu 
Urzędu Miasta Poznania, czło-
nek komitetów organizacyj-
nych i honorowych wszystkich 
międzynarodowych imprez 
wioślarskich. Zaplanowane 
prace dotyczą także przygoto-
wania obiektu na tegoroczne 
mistrzostwa. 

Wyjątkowe miejsce  
dla parawioślarzy 
Tor Regatowy Malta przez lata 
dzięki licznym modernizacjom 
dostosowano do potrzeb spor-
towców niepełnosprawnych. 
Wioska zawodnicza wyposa-
żona jest w specjalne namioty 
podzielone na strefy: m.in. re-
laksu czy rozpływania. Do dy-
spozycji parawioślarzy przygo-
towane są specjalne miejsca, 
stelaże, pomosty z matami za-
pewniającymi komfort podczas 
wsiadania i wysiadania z łódki.  

– Wioślarze z całego świata 
bardzo chętnie wracają do Poz-
nania. Spowodowane jest  to 
nie tylko samą infrastrukturą, 

ale również życzliwością 
poznaniaków, jak również po-
zytywną atmosferą, która to-
warzyszy im podczas regat – 
mówi Natalia Noculak z Fun-
dacji Wielkopolskie Wioślar-
stwo, która koordynuje za-
wody parawioślarzy. 

Większość piętrowych bu-
dynków wyposażono w windy, 
ułatwiające osobom niepeł-
nosprawnym samodzielne po-
ruszanie się po obiekcie. 
Wszystkie chodniki, drogi do-
pasowane są tak, aby osoba 
niepełnosprawna mogła poru-
szać się w sposób swobodny. 
Wszystko znajduje się w za-
sięgu ręki wioślarzy.  

– Nasza perełką, która naj-
bardziej doceniania jest przez 
zawodników para rowers, któ-
rej inne miasta nie mają, jest 
przygotowana i wyposażona 
przychodnia, w której to odby-
wają się klasyfikacje zawodni-
ków niepełnosprawnych. 
W innych krajach zawodnicy 
dość często muszą jechać do  
oddalonego od toru regato-
wego czy hotelu szpitala, 
w którym wykonywane mają 
badania do klasyfikacji. Wspar-
cie wolontariuszy, doskonała 
komunikacja na linii tor rega-
towy – hotel to dodatkowe 
udogodnienia – dodaje Natalia 
Noculak. 

Jak zmieniała się Malta 
Organizacja prestiżowych za-
wodów, jak mistrzostwa świata 
czy Europy wymaga nie tylko 
wytężonej wielomiesięcznej 
pracy zgranego i doświadczo-
nego zespołu, lecz również cią-
głego dbania o zaplecze. 
W 2009 r. nad Jeziorem Maltań-
skim powstała nowa trybuna 
na mecie i plac parkingowy 
na wschodnim brzegu, dzięki 
czemu teren ten wykorzystuje 
się jako zaplecze logistyczne. 
Od roku 2016 trwa komplek-
sowa modernizacja budynków. 
Dotychczas przeprowadzono 
modernizacje trybun głównych 
oraz budynku obsługi imprez. 
Od 2001 łączny koszt wszyst-
kich modernizacji sięgnął bli-
sko 80 mln zł.  Zawierające się 
w tej kwocie prace trwające 
od 2016 roku to koszt ok. 20 
mln zł (łącznie z kwotą zapla-
nowaną na lata 2020-2021). 

W latach 2016-2018 została 
zmodernizowana trybuna 
główna, zyskując nową elewa-
cję oraz powłoki żywiczne, od-
dano do użytku nową funkcjo-
nalną ledową tablicę wyników. 
Pokazuje to skalę prac wykona-
nych nad Maltą. 

Modernizacja na ukończeniu 
Obecnie trwają intensywne 
przygotowania do październi-

kowych mistrzostw Europy. 
Termin oddania zmodernizo-
wanych obiektów jest całkowi-
cie niezagrożony, gdyż komitet 
organizacyjny był gotowy 
na pierwotny termin czerw-
cowy. Na ukończeniu są prace 
modernizacyjne wieży sę-
dziowskiej oraz budynku mul-
timedialnego. Wyremonto-
wane wszystkie kondygnacje 
wieży, dach i elewacja będą cze-
kać na ekipy organizacyjne 
i wioślarzy. 

W ramach inwestycji zmo-
dernizowano też instalację te-
letechniczną. Remont bu-
dynku multimedialnego objął 
odświeżenie sali konferencyj-
nej oraz innych pomieszczeń. 
Zostaną postawione też nowe 
pomosty startowe dla wiośla-
rzy. Rozpoczęto także prace 
koncepcyjne dotyczące przy-
szłej modernizacji budynku 
hangarów. 

Najważniejsze cele na lata 
przyszłe to modernizacja han-
garów kończąca etap komplek-
sowej rewitalizacji maltańskich 
budynków, a także rozpoczę-
cie prac koncepcyjnych 
nad możliwością poszerzenia 
Jeziora Maltańskiego, co 
umożliwiłoby budowę toru po-
wrotnego dla wioślarzy i kaja-
karzy oraz wykonania bez-
piecznej drogi pieszo-rowero-
wej po północnej stronie je-
ziora. 

Co bardzo ważne, komitet 
organizacyjny zapewnia goto-
wość dostosowania infrastruk-
tury, harmonogramu i prze-
biegu rywalizacji do nowych 
wymogów sanitarnych. Wy-
starczające odległości między 
pomostami startowymi, 
w hangarach czy innych miej-
scach współdzielonych przez 
zawodników sprawią, że za-
wody będą absolutnie bez-
pieczne. Szczegółowe kwestie 
związane ze środkami bezpie-
czeństwa sportowców oraz ob-
sługi będą konsultowane 
przed zawodami. 

Kibice będą na bieżąco 
Przy organizacji kolejnych im-
prez wioślarskich Urząd Miasta 
współpracuje z Fundacją Wiel-
kopolskie Wioślarstwo. To z ko-
lei istotne w kontekście podno-
szenia poziomu organizacyj-
nego. 

– Od 2004 roku dysponu-
jemy własnym systemem ob-
sługi regat wioślarskich. 
W ostatnim czasie wprowadzi-
liśmy GPS, dzięki czemu 
można śledzić pozycję, pręd-
kość i tempo poszczególnych 
osad w czasie rzeczywistym. 
Dane z GPS wzbogacają trans-
misję wideo. Nasz zespół tech-
niczny obsługuje wszystkie re-
gaty organizowane przez Pol-
ski Związek Towarzystw Wio-
ślarskich, ale też zawody zagra-
niczne – zaznacza Aleksander 
Daniel, prezes zarządu Funda-
cji Wielkopolskie Wioślarstwo. 

Kanał YouTube, aplikacja 
mobilna z listami startowymi 
i wynikami pozwoli kibicom 
śledzić zawody online, co 
w obecnej sytuacji może oka-
zać się szczególnie istotne. No-
woczesna realizacja wraz z lis-
tami startowymi, opisami osad 
z barwami klubowymi i nazwi-
skami zawodników, rezulta-
tami czy wirtualną linią mety 
sprawiają, że przekaz jest 
atrakcyjny dla widza śledzą-
cego zawody z perspektywy 
własnego urządzenia przenoś-
nego.  

– Liczba oraz jakość zreali-
zowanych przez fundację im-
prez powoduje, iż jest ona dla 
nas kluczowym partnerem biz-
nesowym, a jednocześnie gwa-
rantem rozwoju wioślarstwa 
i Toru Regatowego Malta – ko-
mentuje Ewa Bąk.  

Mistrzostwa Europy w Poz-
naniu mogą być jedyną wio-
ślarską imprezą tej rangi roze-
graną w tym roku. Ostateczna 
decyzja o tym, czy zawody się 
odbędą ma zostać podjęta  
31 lipca. 
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Poznan Hotel

Malta będzie gotowa na szczególne warunki

Poznań dzięki  modernizacji infrastruktury jest gospodarzem ważnych imprez wioślarskich

FO
T.

  Ł
U

KA
SZ

 G
DA

K

Karol Maćkowiak 
sport@glos.com

ARTYKUŁ PROMOCYJNY PARTNERA


