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Sezon wioślarski już w pełni
dla zawodników i klubów

Wielkopolska młodzież
spisała się na medal
Rywalizacja młodzieży
Karol Maćkowiak
sport@glos.com

Sporym sukcesem wielkopolskich młodych wioślarzy i wioślarek zakończyły się rozegrane w dniach 13-16 sierpnia
2020 roku w Kruszwicy ENEA
Mistrzostwa Polski Juniorek
i Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży). W sumie zawodnicy z regionu zwyciężyli w pięciu
z szesnastu biegów.

Wioślarstwo

Wszystko wraca do normy
Wiele jednak wskazuje, że
po czasie próby, wszystko wróciło do normy – zawodnicy wrócili na wodę, a kluby znów mogły stać się miejscem ich spotkań. Na ten moment niezagrożone wydają się też wszelkie jesienne spotkania, w tym nabory.
– Dla nas jest to czas pewnych zmian organizacyjnych.
Nie ukrywamy, że w efekcie naborów chcielibyśmy zwiększyć
liczbę trenującej młodzieży, ale
by temu sprostać szukamy najemcy do części pomieszczeń,
co pomogłoby nam pozyskać
środki na te działania – mówi
Szymon Rakowski z Polonii Poznań.
Również w Trytonie liczą, że
grupę młodych wioślarzy uda
się poszerzyć, choć jak podkreśla trener Artur Filipek, priorytetem w naborze i szkoleniu pozostaje jakość.
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Sytuacja związana z korona-wirusem mocno pokrzyżowała
plany wioślarzom i wpłynęła
bezpośrednio na funkcjonowanie klubów i organizacji wioślarskich. Zawodnicy przez długie
tygodnie zmuszeni byli trenować w izolacji domowej, a kluby
stanęły przed rozterkami dotyczącymi ich funkcjonowania.

Spotkania i prowadzone w szkołach akcje do świetna okazja do popularyzowania wioślarstwa
– Zależy nam na tym, by zawodnikom zapewnić najlepsze
warunki i maksimum naszej
uwagi. Prawdopodobnie we
wrześniu powstanie nowa
grupa, mamy już zapytania ze
strony rodziców młodzieży zainteresowanej treningami, a też
zamierzamy pojawić się w szkołach i przeprowadzić nabory.
Wszystko uzależnione jest
od sytuacji związanej ze szkołami – mówi trener Filipek. Jak
podkreślają w klubie, ważnym
dla trenerów i zawodników akcentem będą najbliższe ENEA
Mistrzostwa Polski Juniorów.
O dodatkowych naborach
w Posnanii jeszcze nie zdecydowano, czekając na unormowanie się sytuację w szkołach. To
jak zdolna młodzież trenuje
obecnie w klubie pokazały
ostatnie zawody w Kruszwicy,
gdzie Posnania wygrała w klasyfikację drużyn.

Wioślarska rywalizacja w szkołach
Jedną z ciekawszych akcji zachęcających młodzież do rozpoczęcia trenowania wioślarstwa
i odbywających się na terenie
powiatu poznańskiego jest
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Poznan Hotel

„Pierwszy krok wioślarski” organizowany przez Fundację
Wielkopolskie Wioślarstwo i Powiat Poznański.
Wszystkie szkoły, które biorą
udział w zawodach walczą
o atrakcyjne nagrody – w zeszłym roku zwycięzcy otrzymali
nowoczesny ergometr wioślarski. Nie to jest jednak najważniejsze.
– Naszym celem jest pokazanie dzieciom alternatywnych
sposobów na aktywność fizyczną, jaką może być wioślarstwo, zależy nam także na utrzymaniu młodzieży w dobrej kondycji. Poprzednie edycje cieszyły się sporą popularnością,
uczestniczyło w nich ponad
dwa tysiące dzieci ze szkół gmin
powiatu poznańskiego – mówi
Aneta Górecka z Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, współorganizatora akcji.

Edukacja w czterech województwach
Ponadto pod tą samą nazwą
w tym roku odbędzie się program „Pierwszy krok w wioślarstwie”, który jest kontynuacją pilotażowego programu z 2019
roku realizowanego pod robo-

czym tytułem „Akademia Młodego Wioślarza”. Nowy program
realizowany jest dla czterech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Warto podkreślić zaangażowanie Fundacji
Wielkopolskie Wioślarstwo,
PZTW przy dużym wkładzie
środków finansowych z Ministerstwa Sportu. – Polscy wioślarze zdobywają medale olimpijskie oraz medale mistrzostw
świata i Europy. Aby móc kontynuować tak liczne osiągnięcia
międzynarodowe niezbędne
jest zbudowanie spójnego systemu szkolenia dzieci i młodzieży, którzy będą bazą wyjściową dla trenerów kadry wojewódzkiej a w późniejszym też
narodowej – dodaje Aleksander
Daniel, prezes Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo.
Projekt jest próbą stworzenia
edukacji wioślarskiej dla dzieci
i młodzieży z klas IV-VIII szkół
podstawowych. Program realizowany jest do grudnia. Dzięki
dotacji dofinansowany został
obóz sportowy, zakup sprzętu –
wiosła, szkolenie dzieci i młodzieży w klubach. Udział w zajęciach jest bezpłatny. ¹

Aż 17 razy zawodnicy wielkopolskich klubów stawali na podium jednej z ważniejszych
krajowych imprez dla młodych
wioślarzy. Dobrze spisali się zawodnicy KTW Kalisz, którzy
wśród panów zwyciężyli w rywalizacji ósemek, zdobyli srebro w wyścigu dwójek bez sternika i zajęli trzecie miejsce
w czwórce ze sternikiem. Swój
jedyny medal w czwórce podwójnej bez sterniczki wywalczył KW 04 Poznań.
Prawdziwą furorę zrobiła
jednak Posnania RBW, która
w sumie mogła cieszyć się z aż
trzynastu medali swoich zawodników i zawodniczek
w szesnastu biegach finałów A.
Co ciekawe, w wyścigu czwórek bez sterniczki młode zawodniczki zajęły niemal całe

podium (zwyciężyły zawodniczki AZS UMK Toruń). W sumie Posnania w klasyfikacji
punktowej klubu okazała się
najlepsza w Polsce (103 pkt.),
wyprzedzając AZS UMK Toruń
(99 pkt.) i Lotto Bydgostię (53
pkt.).
– Cieszy nas tak świetna postawa zawodników z regionu,
którzy jak widać pomimo pewnych ograniczeń, wypracowali
bardzo dobrą formę. Mamy nadzieję, że kolejne zawody tego
specyficznego sezonu przyniosą nam równie wiele radości
–mówi Aleksander Daniel, prezes Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich.
Tym razem bez medali
z Kruszwicy wracali młodzi zawodnicy innych poznańskich
klubów: AZS AWF, Polonii czy
Trytonu. Pamiętajmy jednak,
że nie dla wszystkich klubów
akurat ta kategoria wiekowa
jest kluczowa. Zawody odbyły
się w odpowiednim reżimie sanitarnym, do którego dostosowali się wszyscy uczestnicy.
¹
ENEA Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży)
Medale wielkopolskich klubów
1. Posnania RBW Poznań: 13 medali (4 złote -3
srebrne-6 brązowych)
2. KTW Kalisz: 3 (1-1-1)
3. KW 04 Poznań : 1 (0-1-0)
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Choć obecny sezon należy
do najtrudniejszych w historii,
wielkopolskie kluby robią
wszystko by funkcjonować
w sprawny sposób. Wiele
wskazuje na to, że jesienne nabory będą mogły się odbyć.
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Młodzi zawodnicy Posnanii w Kruszwicy spisali się znakomicie

