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W poprzedni weekend na To-
rze Regatowym Malta odbyły 
się Centralne Kontrolne Rega-
ty Jesienne. To ostatnie zawo-
dy sezonu, jednocześnie bar-
dzo istotne ze szkoleniowego 
punktu widzenia. 

Zawody zamykające sezon od-
były się 24-25 października w 
ścisłym reżimie sanitarnym, a 
kluby zostały poproszone o 
zgłoszenie mniejszej liczby 
uczestników. 

– Kluby do tych zawodów 
przystąpiły w różnym momen-
cie, a dodatkowo w rywalizacji 
nie brali udział zawodnicy ry-
walizujący wcześniej w Mi-
strzostwach Europy. Mimo 
wszystko zawody miały ważny 
aspekt szkoleniowy pod kątem 
powołań do reprezentacji naro-
dowych – przyznał Bogdan 
Gryczuk, dyrektor sportowy 
PZTW. 

Na tle zawodników z całego 
kraju dobrze spisali się reprezen-
tanci wielkopolskich klubów. 
W sobotnich finałach A zwycię-
żali: J. Woźniak (KW 1904 Po-
znań, jedynka juniorów), M. Du-
dek (Polonia Poznań, jedynka ju-
niorów młodszych), W. Kalino-
wska (Posnania RBW Poznań, je-

dynka kobiet kategorii lekkiej), 
D. Glonek, M. Januszewski 
(Posnania RBW Poznań, dwójka 
bez sternika). Ponadto pięć in-
nych osad znalazło się na po-
dium. 

Z kolei w niedzielę dobrą 
formę pokazali najlepsi w swo-
jej kategorii: J. Woźniak (KW 
1904 Poznań, jedynka junio-
rów), M. Dudek (Polonia Po-
znań, jedynka juniorów młod-
szych), W. Kalinowska (Posnania 
RBW Poznań, jedynka kobiet ka-
tegorii lekkiej), J. Kaczmarek, D. 
Józefowicz (Posnania RBW Po-
znań, dwójka bez sternika). Pod-
czas niedzielnych startów 
czwórka reprezentantów wiel-
kopolskich klubów zdołała wy-
walczyć miejsce na podium. 

– Część zawodników poka-
zało się z bardzo dobrej strony, 
mamy grupę zdolnych zawod-
ników, w której znajduje się m. 
in. Piotr Płomiński, warto zapa-
miętać to nazwisko. Na pewno 
osady dwójki bez sternika 
z Posnanii to zawodnicy, którzy 
mają w przyszłości szansę zaist-
nieć w reprezentacji narodowej. 
Owszem, ale muszą jeszcze się 
sporo nauczyć – podsumował 
Bogdan Gryczuk. 

W międzyczasie odwołano 
Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Wielkopolskiego na 
Ergometrze Wioślarskim zapla-
nowane na listopad.

Ostatnie regaty w tym roku zdominowała rywalizacja młodzieży
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Wioślarstwo 

Za nami kolejny sezon wioślar-
ski toczący się w specyficznych 
warunkach. Szkolenie młodych 
adeptów wioślarstwa w szko-
łach, organizacja lokalnych wy-
darzeń, jak i ogólnopolskich re-
gat były możliwe dzięki owoc-
nej współpracy z wieloletnimi 
partnerami. 

Jak wyglądał ten sezon pod ką-
tem organizacyjnym? 

Ważne wsparcie instytucji 
Rozgrywanie regat oraz tre-
ningi seniorów i juniorów są 
możliwe dzięki modernizacji 
infrastruktury nad Jeziorem 
Maltańskim, jaką  cyklicznie 
prowadzi POSiR. W tym roku 
wyremontowano wszystkie 
kondygnacje wieży sędziow-
skiej, dach i elewację. Zmoder-
nizowano też instalację tele-
techniczną. Remont budynku 
multimedialnego objął z kolei 
odświeżenie sali konferencyj-
nej oraz innych pomieszczeń. 
Rozpoczęto także prace kon-
cepcyjne dotyczące moderni-
zacji budynku hangarów. 

Co bardzo ważne, Miasto 
Poznań wspiera wioślarstwo 
nie tylko przez poprawę infra-
struktury, ale też środki finan-
sowe na szkolenie dla klubów 
wioślarskich, będące ważną 
częścią ich budżetów, czy sty-
pendia dla czołowych zawod-
ników. 

Dodatkowo zaangażowanie 
innych instytucji, zarówno Mi-
nisterstwa Sportu (wsparcie fi-
nansowe w przypadku organi-
zacji imprez międzynarodo-

wych i lokalnych), ale też sa-
morządów: Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
(środki na sport dzieci i mło-
dzieży, w tym stypendia) i Po-
wiatu Poznańskiego w różnej 
formie. 

– Wszystkie te instytucje, 
wspierając inicjatywy wielko-
polskiego środowiska wioślar-
skiego realizowane na różnych 
płaszczyznach, czy to w po-
staci imprez, czy działań 
u podstaw w szkołach, dokła-
dają istotną cegiełkę w budo-
waniu fundamentów profesjo-
nalnego wioślarstwa oraz przy-
czyniają się do jego promocji. 
Wszystkie te wspólne działania 
zmierzają do wychowania ko-
lejnych pokoleń reprezentan-
tów kraju – mówi Aleksander 
Daniel, prezes Fundacji Wiel-
kopolskie Wioślarstwo. 

Partnerzy zapewniają  
stabilizację wioślarstwa 
W tym roku pomimo pandemii 
koronawirusa klubom udało 
się dostosować do nowej sytu-
acji i zachować ciągłość szkole-
nia, często dostarczając sprzęt 
do domów wioślarzy (mło-
dzieży i seniorów). Co równie 

istotne na wysokości zadania 
stanęli także organizatorzy, 
którzy przygotowali zawody 
w nowych okolicznościach, co 
wymagało dodatkowej pracy 
i wysiłku. 

Realizacja tych celów, ale 
też mniejsze inicjatywy są 
możliwe dzięki wsparciu part-
nerów, takich jak Enea, która 
od maja 2017 roku nieprzerwa-
nie wspiera polskich wioślarzy, 
zapewniając potrzebną stabili-
zację i pozwalając skupić się za-
wodniczkom i zawodnikom 
na budowaniu formy. Partne-
rami  polskich  wioseł są też 
Międzynarodowe Targi Poz-
nańskie, Totalizator Sportowy, 
Aquanet czy Hotel Sheraton, 
którzy od wielu lat przekazują 
środki na organizację lokal-
nych wydarzeń oraz ogólno-
polskich. Wielkopolskie wio-
ślarstwo wspierają również 
między innymi Port Lotniczy 
Ławica, który w tym roku sta-
nął przed nowym wyzwaniem 
przeprowadzenia sprawnej lo-
gistyki zawodników zmierza-
jących na ME w odpowiednim 
reżimie sanitarnym, Pepsi, 
algeco, elmark, ABC Kuchni 
grupa Cichy, MPK oraz partne-

rzy medialni Radio Eska i Głos 
Wielkopolski. 

W bieżącym sezonie na wy-
sokości zadania stanęła Wielko-
polska Przychodnia Sportowo-
Lekarska, która w imprezach 
mistrzowskich od lat zapewnia 
zabezpieczenie medyczne i ra-
townictwo wodne. W tym se-
zonie otrzymała zadania 
w przeciwdziałaniu epidemii 
podczas poszczególnych zawo-
dów. WPSL zagwarantowało 
bezpieczeństwo zarówno za-
wodników, jak i kibiców. 

– Wsparcie partnerów ma 
różne formy, nie tylko w postaci 
przekazania środków, lecz też 
zakup sprzętu, promocję dy-
scypliny, wsparcie działania, 
pomoc organizacyjną przez 
udostępnianie swoich obiek-
tów, sprzętu. My z kolei promu-
jemy dokonania partnerów, 
którzy działają na rzecz lokal-
nej społeczności. W tak wyma-
gającym sezonie doceniamy za-
angażowanie każdego partnera 
jeszcze bardziej i cieszymy się, 
że udało się osiągnąć założone 
cele mimo wyjątkowych oko-
liczności – dodaje Aleksander 
Daniel, prezes Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo. ¹ 

Wsparcie partnerów ważne  
w tym wymagającym sezonie

Na Torze Regatowym Malta w tym sezonie działo się sporo, mimo nietypowych warunków
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Artykuł promocyjny partnera


