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I. WSTĘP 
 

Tegoroczne Młodzieżowe Mistrzostwa Europy rozegrane zostały na torze regatowym 

zainstalowanym na jeziorze Pamvotis w greckiej miejscowości Joanina i były trzecimi z kolei od 

inauguracyjnych w 2017 roku w Kruszwicy. W poprzednich latach na tym torze rozegrano już imprezy 

rangi mistrzowskiej, a były nimi 

• Młodzieżowe Mistrzostwa Świata pod starą jeszcze nazwą Pucharu Narodów w 1993 i 1998 

roku. 

Obecnie w European Management Board zarejestrowanych jest 46 federacji. W tym roku w 

Joaninie, podobnie jak dwa lata temu wystartowały załogi 30 państw, natomiast w ubiegłym roku na 

starcie Mistrzostw Europy w białoruskim Brześciu wystartowały 23 reprezentacje, czyli tylko połowa z 

uprawnionych. Powodem tego mogło być miejsce rozgrywania ich na Białorusi i związane z tym 

problemy paszportowo-celne przy przekraczaniu granicy transportu ze sprzętem wioślarskim, jak też 

przedłużające się do granic wytrzymałości odprawy paszportowe autokarów.  
 

ILOSC PAŃSTW STARTUJĄCYCH W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY 

 
 

Wśród czternastu konkurencji objętych programem Igrzysk Olimpijskich jest siedem kobiecych w 
tym jedna wagi lekkiej i podobnie siedem męskich w tym także jedna wagi lekkiej. 

 
KONKURENCJE OLIMPIJSKIE 

 

Konkurencje kobiece: Konkurencje męskie: 

• jedynka • jedynka 

• dwójka podwójna • dwójka podwójna 

• dwójka bez sterniczki • dwójka bez sternika 

• czwórka bez sterniczki • czwórka bez sternika 

• czwórka podwójna • czwórka podwójna 

• ósemka • ósemka 

• dwójka podwójna wagi lekkiej • dwójka podwójna wagi lekkiej 

 



W ramach konkurencji nieobjętych obecnie programem Igrzysk Olimpijskich rozgrywane są po 

cztery takie same konkurencje żeńskie i męskie, w tym po trzy wagi lekkiej i po jednej wagi otwartej. 

 
KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE 

 
Konkurencje kobiece: Konkurencje męskie: 

• jedynka wagi lekkiej • jedynka wagi lekkiej 

• dwójka bez sterniczki wagi lekkiej • dwójka bez sternika wagi lekkiej 

• czwórka podwójna wagi lekkiej • czwórka podwójna wagi lekkiej 

• czwórka ze sterniczką • czwórka ze sternikiem 

 
Tym razem najwięcej zgłoszono męskich dwójek podwójnych i skifistek wagi lekkiej i tylko w tych 

konkurencjach ze względu na ilość zgłoszeń rozgrywane były wyścigi półfinałowe. 

 
KOLEJNOŚĆ  KONKURENCJI  POD  WZGLĘDEM  ILOŚCI  ZGŁOSZONYCH  DO  NICH  OSAD 

 

Lp.  Konkurencja Ilość startujących 

1 Dwójka podwójna mężczyzn 15 

2 Jedynka wagi lekkiej kobiet  13 

3-5 
Jedynka mężczyzn  
Dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn 
Czwórka podwójna mężczyzn 

12 

6 Jedynka wagi lekkiej mężczyzn  11 

7-8 
Dwójka podwójna kobiet 
Czwórka bez sternika mężczyzn 

10 

9 Jedynka kobiet 9 

10-13 

Dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet 
Czwórka podwójna kobiet  
Czwórka ze sternikiem mężczyzn 
Ósemka mężczyzn 

7 

14-16 
Dwójka bez sternika mężczyzn  
Dwójka bez sternika wagi lekkiej mężczyzn 
Czwórka bez sterniczki kobiet 

6 

17-18 
Dwójka bez sterniczki wagi lekkiej kobiet 
Czwórka ze sterniczką kobiet 

5 

19-20 
Dwójka bez sterniczki kobiet  
Czwórka podwójna wagi lekkiej kobiet 

4 

21-22 
Czwórka podwójna wagi lekkiej mężczyzn 
Ósemka kobiet  

3 

               W powyższej tabeli kolorem czerwonym zaznaczono rozgrywane w Joaninie konkurencje „nieolimpijskie”. 

 
W niemal połowie konkurencji (w dziewięciu z 22 rozgrywanych) było mniej niż siedem zgłoszonych 

osad, w związku z czym nie było przedbiegów, a jedynie w pierwszy dzień mistrzostw tzw. „wyścigi o 

tory”, czyli o miejsce na poszczególnych torach w finałowej walce o podział medali. 

W konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich przedbiegi odbywały się tylko w 

jedynkach wagi lekkiej kobiet i mężczyzn oraz w męskiej czwórce ze sternikiem.  

 

Podział zawodników i osad ze względu na płeć i kategorię wagową startujących w Mistrzostwach 

Europy w Joaninie przedstawiono na poniższym diagramie, zestawiając go przy tym dla porównania z 

podobnymi danymi w poprzednich dwóch latach, co pozwala na zaobserwowanie tendencji zmian w 

poszczególnych grupach, pamiętając przy tym o zmianie w ubiegłym roku ilości konkurencji i zrównanie 

ich wśród kobiet i mężczyzn. 



 
KOLOR CZERWONY  - 2017 rok – Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Kruszwicy 
KOLOR ZIELONY  - 2018 rok – Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Brześciu 
KOLOR NIEBIESKI  - 2019 rok – Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Joaninie 
 

         W tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy wystartowała rekordowa dotychczas liczba 174 
osad, w tym 72 w konkurencjach kobiecych (co stanowi 41,4% całości) i 102 w konkurencjach męskich (co 
stanowi 58,6% wszystkich startujących). 

 

KOLEJNOŚĆ PAŃSTW POD WZGLĘDEM ILOŚCI STARTUJĄCYCH OSAD - OGÓŁEM 

Lp. Kraj Ilość 

1-2 Niemcy, Włochy 16 

3 Rumunia 14 

4-5 Grecja, Rosja 11 

6 Czechy 10 

7 Ukraina 9 

8-10 Białoruś, Szwajcaria, Węgry 7 

11-12 Austria, Wielka Brytania 6 

13-15 Bułgaria, Francja, Polska 5 

16-21 Irlandia, Litwa, Mołdawia, Norwegia, Szwecja, Turcja 4 

22-23 Chorwacja, Słowenia 3 

24-25 Estonia, Łotwa 2 

26-30 Azerbejdżan, Gruzja, Holandia, Izrael, Słowacja 1 

 

• Żadna federacja nie wystawiła maksymalnej ilości osad, natomiast najwięcej osad tym razem zgłosili 

Niemcy i Włosi, a o dwie konkurencje mniej mieli Rumuni.  

• W niemieckiej reprezentacji wystartowali zawodnicy bezpośredniego młodzieżowego zaplecza, 

którzy nie zostali zakwalifikowani do tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Świata, a z kolei 

bardzo mocną reprezentację zgłosili Rumunii, którzy wystawili między innymi uprawnionych 

medalistów i finalistów Mistrzostw Świata Seniorów. 

• Tylko pięć federacji miało swoje osady w co najmniej połowie konkurencji.  

• Siedem największych reprezentacji miało w swoich szeregach dokładnie połowę wszystkich 

startujących osad, a polska reprezentacja z pięcioma załogami znalazła się niestety poza tą grupą. 

Mężczyźni 
5/26/59 
4/25/64 
4/28/74 

 

Kobiety 
2/12/18 
4/18/39 
4/26/60 

 

Mężczyźni 
7/59/171 
7/68/187 
7/74/229 

 

Kobiety 
7/48/146 
7/42/117 
7/46/130 

 

waga  
lekka 

1/9/18 
1/4/8 

1/12/24 
 

waga  
otwarta 

6/50/153 
6/64/179 
6/62/205 

 

waga  
lekka 

2/12/18 
3/16/29 
3/21/35 

 

waga 
 lekka 

4/23/44 
3/21/44 
3/21/39 

 

konkurencje olimpijskie 
14/107/317 
14/110/304 
14/120/359 

 

konkurencje nieolimpijskie 
7/38/77 

8/43/103 
8/54/134 

 

waga  
otwarta 
1/3/15 
1/4/20 
1/7/35 

 

waga  
otwarta 

6/42/134 
6/38/109 
6/39/116 

 

wszystkie konkurencje 
(il. konkurencji/il. osad/il. zawodników) 

21/145/394 
22/153/407 
22/174/493 

 

waga  
lekka 

1/6/12 
1/4/8 

1/7/14 
 

waga  
otwarta 

- 
1/2/10 
1/5/25 

 



• Pięć państw zgłosiło tylko po jednej załodze i może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 

między nimi nie było dużej na w większości na co dzień reprezentacji Holandii. 

 
KOBIETY 

Lp. Kraj Ilość 

1 Rumunia 8 

2-3 Niemcy, Włochy 7 

4 Grecja 5 

5-7 Białoruś, Czechy, Ukraina 4 

8-13 Austria, Norwegia, Rosja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania 3 

14-18 Bułgaria, Francja, Mołdawia, Polska, Szwecja 2 

19-23 Chorwacja, Irlandia, Litwa, Słowacja, Turcja 1 

 
MĘŻCZYŹNI 

Lp. Kraj Ilość 

1-2 Niemcy, Włochy 9 

3 Rosja 8 

4-6 Czechy, Grecja, Rumunia 6 

7 Ukraina 5 

8-9 Szwajcaria, Węgry 4 

10-19 Austria, Białoruś, Bułgaria, Francja, Irlandia, Litwa, Polska, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania 3 

20-24 Chorwacja, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Szwecja 2 

25-29 Azerbejdżan, Gruzja, Holandia, Izrael, Norwegia 1 

 

• W konkurencjach kobiecych najwięcej osad mieli Rumuni, a o jedną mniej zgłosili Niemcy i 

Włosi, co oznacza, że te trzy federacje miały w swoich reprezentacjach 30,5% wszystkich 

startujących osad kobiecych. 

• W konkurencjach męskich najwięcej osad zgłosili Niemcy i Włosi, a o jedną mniej Rosjanie i 

odpowiednio te trzy federacje miały w swoich reprezentacjach 25,5% wszystkich startujących 

osad męskich. 

• Polska reprezentacja mając dwie osady kobiece i trzy męskie w obu tych zestawieniach 

znajduje się na dole tabel. 

 
KOLEJNOŚĆ PAŃSTW POD WZGLĘDEM ILOŚCI STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW – OGÓŁEM 

Lp. Kraj Ilość 

1 Rumunia 53 

2 Niemcy 52 

3 Włochy 41 

4 Rosja 39 

5 Ukraina 34 

6 Białoruś 24 

7-9 Czechy, Grecja, Węgry 23 

10 Polska 21 

11-13 Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania 19 

14 Austria 15 

15-16 Bułgaria, Chorwacja 10 

17-18 Irlandia, Turcja 9 

19-20 Litwa, Mołdawia 8 

21 Szwecja 7 

22 Norwegia 5 

23-25 Estonia, Izrael, Słowenia 4 

26-30 Azerbejdżan, Gruzja, Holandia, Łotwa, Słowacja 2 

 



OGÓŁEM – KOBIETY 

Lp. Kraj Ilość 

1 Rumunia 28 

2 Niemcy 23 

3 Włochy 16 

4 Białoruś 13 

5 Ukraina 12 

6-7 Francja, Rosja 11 

8 Grecja 10 

9 Czechy 9 

10 Węgry 8 

11-12 Szwajcaria, Wielka Brytania 7 

13 Polska 6 

14-15 Austria, Irlandia 5 

16-17 Chorwacja, Norwegia 4 

18 Bułgaria 3 

19-21 Mołdawia, Słowacja, Szwecja 2 

22-23 Litwa, Turcja 1 

 
 

 

OGÓŁEM – MĘŻCZYŹNI 

Lp. Kraj Ilość 

1 Niemcy 29 

2 Rosja 28 

3-4 Rumunia, Włochy 25 

5 Ukraina 22 

6-7 Polska, Węgry 15 

8 Czechy 14 

9 Grecja 13 

10-11 Szwajcaria, Wielka Brytania 12 

12 Białoruś 11 

13 Austria 10 

14-15 Francja, Turcja 8 

16-17 Bułgaria, Litwa 7 

18-19 Chorwacja, Mołdawia 6 

20 Szwecja 5 

21-24 Estonia, Irlandia, Izrael, Słowenia 4 

25-28 Azerbejdżan, Gruzja, Holandia, Łotwa 2 

29 Norwegia 1 

 

 

KOLEJNOŚĆ PAŃSTW POD WZGLĘDEM ILOŚCI ZDOBYTYCH MEDALI – OGÓŁEM 

Lp. Kraj Ilość 

1  Rumunia 13 

2-4 Grecja, Niemcy, Szwajcaria 7 

5 Białoruś 6 

6 Włochy 4 

7-8 Czechy, Rosja 3 

9-13 Bułgaria, Chorwacja, Francja, Węgry, Wielka Brytania 2 

13-16 Austria, Litwa, Mołdawia, Polska, Szwecja, Ukraina 1 

 
 

 



 
KOLEJNOŚĆ PAŃSTW POD WZGLĘDEM ILOŚCI ZDOBYTYCH MEDALI  

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE OGÓŁEM 

Lp. Kraj Ilość medali 

1 Rumunia 9 

2 Grecja 6 

3 Szwajcaria 4 

4-5 Białoruś, Niemcy 3 

6-9 Bułgaria, Chorwacja, Francja, Rosja 2 

10-18 Austria, Irlandia, Litwa, Mołdawia, Polska, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania 1 

 

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI 

Lp. Kraj Ilość medali  Lp. Kraj Ilość medali 

1 Rumunia 5  1 Rumunia 4 

2-3 Grecja, Niemcy 3  2 Grecja 3 

4 Szwajcaria 2  3-4 Białoruś, Szwajcaria 2 

5-12 

Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, 

Francja, Polska, Rosja, Szwecja, 

Węgry 

1 

 

5-14 

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, 

Irlandia, Litwa, Mołdawia, Rosja, 

Ukraina, Wielka Brytania 

1 

 

Klasyfikacji medalowej ton nadają przede wszystkim federacje, które mają złote medale, natomiast 

drugorzędną sprawą pozostaje ich ilość. 

 
KLASYFIKACJA MEDALOWA – OGÓŁEM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
    

Klasyfikację tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy, podobnie jak w roku ubiegłym w 

Brześciu całkowicie zdominowali reprezentanci Rumunii, którzy zdobyli dziewięć medali w czternastu 

rozgrywanych konkurencjach olimpijskich (w tym siedem złotych). W ubiegłorocznych Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy zdobyli osiem medali, ale za to wszystkie złote. Podobnie w podziale na 

konkurencje kobiece i męskie najlepsza była Rumunia . W konkurencjach kobiecych też tak jak w roku 

ubiegłym kolejnymi były Greczynki i a w konkurencjach męskich tym razem Białoruś. 

 

Lp. Kraj Złote – Srebrne – Brązowe 

1 Rumunia 9 – 1 – 2  

2 Białoruś 3 – 3 – 0  

3 Grecy 3 – 2 – 2  

4 Niemcy 2 – 3 – 2  

5 Szwajcaria 2 – 1 – 4  

6 Czechy 1 – 0 – 2  

7 Węgry 1 – 0 – 1  

8 Irlandia 1 – 0 – 0  

9 Włochy 0 – 2 – 2  

10-12 

Bułgaria 

0 – 2 – 0  Chorwacja 

Francja 

13 Rosja 0 – 1 – 2  

14 Wielka Brytania 0 – 1 – 1  

15-16 
Polska 

0 – 1 – 0  
Ukraina 

17-20 

Austria 

0 – 0 – 1  
Litwa 

Mołdawia 

Szwecja 



KLASYFIKACJA MEDALOWA – KONKURENCJE OLIMPIJSKIE OGÓŁEM 

Lp. Kraj Złote-srebrne-brązowe 

1 Rumunia 7 – 1 – 1  

2 Grecja 3 – 1 – 2  

3 Białoruś 2 – 1 – 0  

4 Szwajcaria 1 – 0 – 3  

5 Irlandia 1 – 0 – 0 

6 Niemcy 0 – 2 – 1 

7-9 

Bułgaria 

0 – 2 – 0 Chorwacja 

Francja 

10 Rosja 0 – 1 – 1 

11-12 
Polska 

0 – 1 – 0 
Ukraina 

13-18 

Austria 

0 – 0 – 1 

Litwa 

Mołdawia 

Szwecja 

Węgry 

Wielka Brytania 

 
 

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI   

Lp. Kraj Złote-srebrne-brązowe  Lp. Kraj Złote-srebrne-brązowe 

1 Rumunia 4 – 0 – 1  1 Rumunia 3 – 1 – 0 

2 Grecja 2 – 0 – 1  2 Białoruś 2 – 0 – 0 

3 Szwajcaria 1 – 0 – 1  3 Grecja 1 – 1 – 1 

4 Niemcy 0 – 2 – 1  4 Irlandia 1 – 0 – 0 

5-9 

Białoruś 

0 – 1 – 0 

 

5-9 

Bułgaria 

0 – 1 – 0 

Bułgaria  Chorwacja 

Chorwacja  Francja 

Francja  Rosja 

Polska  Ukraina 

10-12 

Rosja 

0 – 0 – 1 

 10 Szwajcaria 0 – 0 – 2 

Szwecja  

11-14 

Austria 

0 – 0 – 1 
Węgry  Litwa 

    Mołdawia 

    Wielka Brytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polska w dwóch dotychczas rozegranych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zdobyła łącznie 

pięć medali z następującym podziałem: 

 
Wykładnikiem potencjału poszczególnych reprezentacji jest punktacja drużynowa za miejsca I-VIII 

dająca kolejnym miejscom następującą ilość punktów: 9-7-6-5-4-3-2-1, gdyż może się zdarzyć, że 

zabraknie trochę tzw. sportowego szczęścia do zdobycia jednego z medali, ale pomimo wszystko 

reprezentacja nadal utrzymuje swój wysoki poziom sportowy. Przy analizie poszczególnych punktacji 

drużynowych można zaobserwować tendencje szkoleniowe i organizacyjne w poszczególnych 

reprezentacjach. 

 
PUNKTACJA DRUŻYNOWA - KONKURENCJE OLIMPIJSKIE - OGÓŁEM 

Lp. Kraj Ilość punktów 

1 Rumunia 86 

2 Grecja 48 

3 Niemcy 34 

4 Białoruś 30 

5 Rosja 29 

6 Szwajcaria 27 

7 Węgry 23 

8 Włochy 22 

9 Polska 21 

10-11 Czechy, Francja 19 

12 Wielka Brytania 18 

13 Ukraina 17 

14 Chorwacja 16 

15 Bułgaria 14 

16-18 Austria, Litwa, Szwecja 11 

19 Irlandia 9 

20 Mołdawia 6 

21 Słowenia 5 

22 Turcja 3 

23 Estonia 2 

24-25 Holandia, Norwegia 1 



 
KOBIETY      MĘŻCZYŹNI 

Lp. Kraj Ilość punktów  Lp. Kraj Ilość punktów 

1 Rumunia 47  1 Rumunia 39 

2 Grecja 24  2 Grecja 24 

3 Niemcy 23  3-4 Białoruś, Rosja 18 

4 Szwajcaria 15  5 Węgry 13 

5 Włochy 13  6 Szwajcaria  12 

6-7 Białoruś, Francja 12  7-9 Niemcy, Polska, Ukraina 11 

8 Rosja 11  10-11 Czechy, Wielka Brytania 10 

9-10 Polska, Węgry 10  12-15 Chorwacja, Irlandia, Litwa, Włochy 9 

11 Czechy 9  16-17 Bułgaria, Francja 7 

12 Wielka Brytania 8  18-19 Austria, Mołdawia 6 

13-14 Bułgaria, Chorwacja 7  20-21 Słowenia, Szwecja 5 

15-16 Szwecja, Ukraina 6  22 Turcja 3 

17 Austria 5  23 Estonia 2 

18 Litwa 2  24 Holandia 1 

19 Norwegia 1     

 
 

• W punktacji drużynowej czternastu konkurencji olimpijskich wszystkie trzy zestawienie 

zdecydowanie wygrali także Rumuni, którzy w ogólnej punktacji kobiet i mężczyzn mieli 

niemal dwa razy więcej punktów niż gospodarze mistrzostw – Grecy. 

• Nasza reprezentacja we wszystkich tych zestawieniach zajęła miejsce pod koniec 

pierwszej dziesiątki. 

 

 
 

 

 



II. WARUNKI ORGANIZACJI, WYJAZDU ORAZ POBYTU I STARTU POLSKIEJ 

REPREZENTACJI W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY                    

W JOANINIE 
 

To wioślarski w greckiej Joaninie zbudowano na obrzeżu jeziora o nazwie Pamvotis położonego 
niemal w centrum miasta na wysokości 500 metrów ponad poziomem morza. Joanina jest stolicą i 
największym miastem w prefekturze Epir w północno-zachodniej części Grecji, graniczącej z Albanią i 
ma około 130 tysięcy mieszkańców. Posiada niewielkie lotnisko, uniwersytet i dwa główne w regionie 
szpitale. Joanina jest położona w klimacie śródziemnomorskim i w najcieplejszych miesiącach, lipcu i 
sierpniu temperatury zdecydowanie przekraczają 30 stopni Celsjusza. 

W trakcie rozgrywania tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w sobotę i w niedzielę 
temperatura otoczenia wynosiła 29-30 stopni, ale w słońcu, które było niemal cały dzień temperatury 
były zdecydowanie wyższe. Wiatr o sile 7-9 m/s, a momentami nawet do 13 m/s wiał z kierunku 
południowego i południowo-zachodniego w sobotę oraz zachodni w niedzielę, czyli w stosunku do 
położenia toru kierunek wiatru był zmienny; z bocznego z wiatrem przechodził w boczny pod wiatr. 

Oficjalne otwarcie mistrzostw przewidziane na piątek na godzinę 18.00 niestety „zbombardowała” 
burza i po krótkim oczekiwaniu zostało całkowicie odwołane. 

Infrastruktura nabrzeżna toru wioślarskiego z pewnością czasy świetności ma już za sobą i została 
zbudowana na regaty mistrzowskie lat dziewięćdziesiątych XX-go wieku. Niestety obecnie jest „po 
grecku” zaniedbana. Posiada hangary na łodzie, a także zewnętrzne zadaszone stelaże na łodzie. 
Pomieszczenia socjalne wewnątrz hangarów (prysznice i toalety) pozostawiały wiele do życzenia. Tor 
posiada trybuny dla widzów i wieżę sędziowską z częścią biurową. Na zapleczu wieży sędziowskiej jest 
mały sportowy hotelik, a w odległości ok. 200 metrów całkowicie nowy hotel z basenem zewnętrznym. 

Polska reprezentacja po trzytygodniowym zgrupowaniu przygotowawczym w COS-OPO Wałcz, 2 
września wyjechała do Warszawy, gdzie miała zapewniony nocleg w hotelu przy lotnisku, aby 
następnego dnia rano o godz. 10.45 wylecieć do Salonik z krótką przesiadką w Wiedniu. Z Salonik 
autokarem wynajętym przez związek po ok. 3 godzinnej podróży ekipa została przewieziona do hotelu 
GRAND SERAI SPA w Joaninie. Hotel, w którym zamieszkała polska reprezentacja zarezerwowany przez 
organizatora był wysokiej klasy z zewnętrznym basenem, z obszernymi pokojami i ładnym wystrojem. 
Pełne wyżywienie zapewnione było w hotelowej restauracji o wysokim standardzie i bardzo 
urozmaicone. Razem z naszą reprezentacją w tym hotelu mieszkały reprezentacje Niemiec, Grecji, 
Azerbejdżanu i Austrii. 

Pomiędzy hotelem, a torem wioślarskim kursowały wahadłowo autokary według specjalnego 
rozkładu godzinowego, a przejazd trwał 15-20 minut. 

Na torze nasza reprezentacja miała zapewniony własny – przywieziony z Polski namiot wyposażony 
w stół, krzesła, wentylatory, karimaty oraz zestaw do sporządzania napojów typu; kawa czy herbata. 
Wszystkim zapewniono butelkowaną wodę mineralną. 

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Joaninie rozgrywane były systemem eliminacji 
Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA, wg następującego programu:                                                    

 

• Sobota     - 9.00 – 12.15  Przedbiegi i wyścigi o tory w konkurencjach w których  
  zgłoszono mniej niż siedem osad. 

                  15.00 – 16.35  Repasaże i wyścig o tory w ósemce kobiet. 

• Niedziela  - 9.00 – 9.20  Półfinały 
                        9.20 – 15.25 Wszystkie finały.  
 

Polska reprezentacja następnego dnia po finałach w poniedziałek 9 września o godzinie 9.00 
autokarem wyruszyła w drogę powrotną tym samym szlakiem jak przyleciała, przez Saloniki i Wiedeń, 
aby wylądować ok. godz. 20.00 na lotnisku F. Chopina w Warszawie. Niestety podróż w obie strony 
miała swoje niespodzianki, gdyż w obie strony został zagubiony bagaż całej ekipy i był dowożony przez 
przewoźnika indywidualnie z opóźnieniem.       



III.  OCENA POZIOMU SPORTOWEGO 
 

 

W tabeli poniżej zestawiono najlepsze rezultaty uzyskane w tegorocznych Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy w poszczególnych konkurencjach oraz najlepsze historycznie rezultaty uzyskane 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, jak również rezultaty zdobywców złotych medali w Joaninie. 

Porównawczo dołączono podobne rezultaty polskich osad startujących w tegorocznych mistrzostwach. 

Jak wynika z analizy powyższej tabeli w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy nie 

było warunków do uzyskiwania rekordowych rezultatów. W trakcie całych mistrzostw w torze wiał, 

nieco boczny lecz przeciwny wiatr. Stąd i wyniki odbiegały od najlepszych uzyskanych w historii 

Młodzieżowych Mistrzostw.  

• W konkurencjach olimpijskich w 12 konkurencjach najlepsze rezultaty uzyskano w finałach A i 

dwa w tzw. wyścigach o tory, czyli dwójce bez sterniczki i czwórce bez sterniczki, z tym, że te 

wyniki różniły się od finałowych zaledwie setne sekundy. Uzyskiwanie najlepszych rezultatów w 

wyścigach finałowych poszczególnych konkurencji przy porównywalnych warunkach 

pogodowych jest zrozumiałe, gdyż wtedy rywalizują najlepsze osady i są to ich ostatnie wyścigi 

w regatach, co powoduje u zawodniczek i zawodników brak asekuracji i oszczędzania sił na 

następne wyścigi. 

• Podobnie w konkurencjach nieolimpijskich tylko w jednej konkurencji najlepszy rezultat 

uzyskano w repasażach, a nie w finale. Jednak i tu rezultat różni się zaledwie o setne sekundy. 

• W konkurencjach olimpijskich w jednej (BW2-), a w konkurencjach nieolimpijskich (BM4+                  

i BLW1x) w dwóch najlepsze rezultaty uzyskały inne osady niż zdobywcy złotych medali. 

 



Konkurencja 
Najlepszy 

Światowy wynik 
młodzieżowy 

Rok i miejsce 
uzyskania 

Osada 
która uzyskała 

Najlepszy wynik 

W MM Europy  

w Janinie  i etap 

rozgrywania 

Osada 
która uzyskała 

Najlepszy czas 
polskiej osady  

i etap mistrzostw 
Zwycięzca 

Czas 
zwycięzcy 

Czas polskiej 
osady w finale 

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE 

BW1x 7:27.23 
2009  

Racice 
J. Antosova 

(CZE) 
7:43.88 
Finał A 

GRE - GRE 7:43.88 - 

BM1x 6:42.97 
2019 

Sarasota 
S. Ntouskos 

(GRE) 
6:48.28 
Finał A 

IRL - IRL 6:48.28 - 

BW2- 6:58.68 
2019 

Sarasota 
Bourmpou/Kyridou 

(GRE) 
7:17.52 

Bieg o tory 
ROU - GRE 7:17.74 - 

BM2- 6:20.06 
2017 

Płowdiw 
Turlan/Turlan 

(FRA) 
6:31.21 
Finał A 

ROU - ROU 6:31.21 - 

BW2x 6:47.03 
2018 

Poznań 
Hodgkins-Byrne/Thotnton 

(GBR) 

6:57.18 
Finał A 

ROU 
7:13.97 

Przedbieg 
ROU 6:57.18 

7:19:37 
Finał A 

BM2x 6:07.57 
2017 

Płowdiw 
Nemeravicius/Kelmelis 

(LTU) 
6:22.86 
Finał A 

BLR - BLR 6:22.86 - 

BW4- 6:26.62 
2017 

Płowdiw 
Beeres/Florijn/Clevering/Meester 

(NED) 

6:44.29 
Bieg o tory 

ROU - ROU 6:45.74 - 

BM4- 5:44.38 
2017 

Płowdiw 
Black/Moore/Donald/Bakker 

(AUS) 
5:58.79 
Finał A 

ROU - ROU 5:58.79 - 

BLW2x 6:54.41 
2018 

Poznań 
Buttingnon/Crosio 

(ITA) 
7:14.30 
Finał A 

SUI - SUI 7:14.30 - 

BLM2x 6:13.62 
2017 

Płowdiw 
Vicino/Soares 

(ITA) 
6:25.42 
Finał A 

GRE 
6:39.98 
Finał A 

GRE 6:25.42 
6:39.98 
Finał A 

BW4x 6:19.10 
2016 

Rotterdam 
Wieliczko/Lemańczyk/Michałkiewicz/Zillmann 

(POL) 
6:35.79 
Finał A 

ROU 
6:39.66 
Finał A 

ROU 6:35.79 
6:39.66 
Finał A 

BM4x 5:39.62 
2011  

Amsterdam 
Iwanow/Furtyk/Nadtoka/Dovgotkoi 

(UKR) 

5:52.58 
Finał A 

BLR 
6:03.08 
Finał B 

BLR 5:52.58 
6:03.08 
Finał B 

BW8+ 6:00.13 
2017 

Płowdiw 
CAN 

6:22.96 
Finał A 

ROU - ROU 6:22.96 - 

BM8+ 5:22.48 
2018 

Poznań 
USA 

5:40.87 
Finał A 

ROU 
5:48.75 
Finał A 

ROU 5:40.87 
5:48.75 
Finał A 

KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE 

BW4+ 7:02.22 
2019 

Sarasota 
ITA 

7:03.14 
Finał A 

ROU - ROU 7:03.14 - 

BM4+ 6:03.01 
2011  

Amsterdam 
SRB 

6:20.74 
Repasaż 

RUS - ROU 6:21.29 - 

BLW1x 7:28.34 
2017 

Płowdiw 
 I. Grant 

(GBR) 
7:51.39 
Finał B 

TUR - SUI 7:53.00 - 

BLM1x 6:46.34 
2017 

Płowdiw 
U. Batista 

(BRA) 

7:03.94 
Finał A 

CZE - CZE 7:03.94 - 

BLW2- 7:30.98 
2019 

Sarasota 
Tanghetti/Costa 

(ITA) 
7:39.74 
Finał A 

BLR - BLR 7:39.74 - 

BLM2- 6:26.47 
2016 

Rotterdam 
Rueedi/Schuerch 

(SUI) 
6:54.36 
Finał A 

HUN - HUN 6:54.36 - 

BLW4x 6:25.96 
2017 

Płowdiw 
ITA 

6:49.87 
Finał A 

GER - GER 6:49.87 - 

BLM4x 5:47.26 
2017 

Płowdiw 
SUI 

6:03.69 
Finał A 

GER - GER 6:03.69 - 

 

 

 



Aby dokonać dokładniejszej analizy poziomu sportowego tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw 

Europy w tabeli poniżej uszeregowano wszystkie konkurencje olimpijskie i osobno „nieolimpijskie” wg 

różnicy czasu pomiędzy najlepszym rezultatem uzyskanym w danej konkurencji w trakcie mistrzostw 

w Joaninie, a najlepszym (rekordowym) czasem tej konkurencji. 
 

Kolejność konkurencji pod względem wielkości różnicy czasu najlepszego czasu Młodzieżowych Mistrzostw Europy 

w Joaninie do najlepszego rezultatu światowego konkurencji  w grupie młodzieżowej(sek.) 

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE  KONKURENCJE NIEOLIMPIJSKIE 

1 5,31 BM1x  1  0.92 BW4+ 

      2 10,15 BW2x  2 8,76 BLW2- 

      3 11,15 BM2-  3 16,43 BLM4x 

4 11,8 BLM2x  4 17,6 BLM1x 

5 12,96 BM4x  5 17,73 BM4+ 

6 14,41 BM4-  6 23,05 BLW1x 

7 15,29 BM2x  7 23,91 BLW4x 

8 16,65 BW1x  8 27,89 BLM2- 

9 16,69 BW4x     

10 17,67 BW4-     

11 18,39 BM8+     

12 18,84 BW2-     

13 19,89 BLW2x     

14 22,83 BW8+     

 

Poziom sportowy tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy był bardzo zróżnicowany. Jest 

to powodem terminu rozgrywania tej imprezy ponad miesiąc po Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 

i dlatego nie uczestniczyło w nich wiele europejskich federacji, a i w tych, które startowały w wielu 

przypadkach zgłosili innych zawodników.  
 

Kolejność polskich osad startujących w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy pod względem wielkości różnicy 

najlepszego czasu uzyskanego w Joaninie do najlepszego 

młodzieżowego czasu światowego konkurencji (sek.) 

 

Kolejność polskich osad startujących w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy pod względem wielkości różnicy 

ich najlepszego czasu do najlepszego czasu konkurencji 

uzyskanego w Joaninie (sek.) 

1 20,56 BW4x  1 3,87 BW4x 

2 23,46 BM4x  2 7,88 BM8+ 

3 26,27 BM8+  3 10,5 BM4x 

4 26,36 BLM2x  5 14,56 BLM2x 

5 26,94 BW2x  6 16,79 BW2x 
 

• Z polskich osad rezultat najbliższy najlepszego światowego w tej kategorii uzyskała 

kobieca czwórka podwójna, a najdalszy kobieca dwójka podwójna i męska dwójka 

podwójna wagi lekkiej. 

• Natomiast swój najlepszy rezultat najbliższy rekordu światowego w kategorii 

młodzieżowej również uzyskała kobieca czwórka podwójna, ale i tu najbardziej 

oddalonym jest czas kobiecej dwójki podwójnej. 

 

 
 

 
 



IV. OCENA  STARTU  POLSKICH  OSAD 
  

 
KIEROWNICTWO EKIPY 

 

 
    Dyrektor Sportowy 

 
 

     
   Lekarz        Fizjoterapeuta 

 
 

            
Trener współpracujący 
Trener BW2x i BW4x 

 Trener współpracujący 
Trener BM8+ 

 Trener główny kadry 
młodzieżowej  

Trener BLM2x i BM4x 

 

  

 

 

 

 

 



1. CZWÓRKA PODWÓJNA KOBIET  BW4x 

 

Skład osady: Wiek Klub: 

Gałek Izabela 21 lat Lotto Bydgostia 
Grzella Paulina 20 lat BKW Bydgoszcz 
Sochocka Magdalena 20 lat KW04 Poznań 
Streng Barbara 19 lat BTW Bydgoszcz 

 

    
     

  Trenerzy klubowi:  

 Michał Kozłowski - Lotto Bydgostia 

 Grzegorz Jankowski - BKW Bydgoszcz  

Mirosław Rewers  - KW04 Poznań 

 Marcin Badziągowski - BTW Bydgoszcz 
  

      Trener prowadzący w reprezentacji: 

    Marcin Badziągowski 
 

Prognoza wynikowa:  2-4 miejsce     

Ostateczny wynik:  srebrny medal    

 

Do tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Joaninie zgłoszono siedem czwórek. 

Przy tej ilości zgłoszeń system eliminacji Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA przewiduje 

najpierw rozegranie dwóch przedbiegów, z których zwycięzcy zdobywają bezpośredni awans do finału 

A. Następnie z jednego repasażu cztery pierwsze czwórki uzupełniają sześcioosadową stawkę 

walczących o medale, a ostatnia odpada z rywalizacji   

 
LICZBA CZWÓREK PODWÓJNYCH KOBIET STARTUJĄCYCH 

W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY W LATACH 2017-2019 
 

Rok mistrzostw Liczba startujących czwórek 

2017 4 

2018 3 

2019 7 

 

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Europy w ubiegłym roku w tej konkurencji były Rumunki przed 

Białorusinkami i Polkami. 

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Świata w tym roku w Sarasocie w tej konkurencji zostały Brytyjki 

przed Niemkami i Rumunkami. 

 



Skład osady został wybrany na podstawie testów przeprowadzanych w sezonie 2019 jak i na 

regatach międzynarodowych w Duisburgu i Ratzeburgu. Zawodniczki te prezentują najbardziej zbliżony 

styl wiosłowania do siebie i zbliżony poziom sportowy, a w testach w Wałczu osiągały najlepsze 

rezultaty. Warto dodać, że wszystkie zawodniczki są z młodszego rocznika w grupie młodzieżowej, co 

pozwala na ich start w kolejnych latach w tej kategorii, a tym samym ich poziom, miejmy nadzieję, 

będzie stale się podnosił co w efekcie przełoży się odpowiednio na wyniki na zawodach. Poza tym ten 

sam skład osady, po fatalnych dla nich tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w 

Sarasocie, mógł w Joaninie nieco się zrehabilitować. Zawodniczki czwórki już na początku zgrupowania 

przed Mistrzostwami Europy pokazały, że pewne rzeczy przeanalizowały, a kolejne badania progowe 

wykazały że są w dobrej dyspozycji i mogą uzyskać dobry wyniki. Tylko dlatego nie doszło do zmiany 

składu na tym etapie przygotowań, pomimo tak słabego występu na głównej imprezie. Również 

treningi na wodzie pokazały że łódka płynie na odpowiednich prędkościach.  
 

 
 

Teoretycznie najmocniejszymi czwórkami były brązowe medalistki tegorocznych Młodzieżowych 

Mistrzostw Świata Młodzieżowych – Rumunki oraz w nieco pozmienianych składach osobowych 

czwarte w Sarasocie  Szwajcarki i ósme Czeszki. Tak więc Polki w tym zestawieniu teoretycznie po 

Mistrzostwach Świata były dopiero czwartymi z kolei kandydatkami do medalu. 

Nasze zawodniczki w Joaninie wystartowały dwa razy: w przedbiegu i finale A, zajmując kolejno 

pierwsze i drugie miejsce. 

W przedbiegu los był łaskawy i nie zestawił Polek z żadną z wyżej wyliczonych reprezentacji. Nasza 

czwórka wykorzystała taką sytuację i prowadząc pewnie od startu do mety wygrała. Bezpośrednio z 

przedbiegu zdobyła awans do finału A, uzyskując przy tym na mecie trzeci rezultat wyścigów 

eliminacyjnych. 

W finale Polki wystartowały bardzo dobrze i utrzymując się blisko faworyzowanych Rumunek, 

sukcesywnie powiększały przewagę nad trzecimi Szwajcarkami. Na linię mety przypłynęły wprawdzie 

3,87 sek. za Rumunkami, ale zdecydowanie przed Szwajcarkami zdobywając tym samym srebrny medal 

młodzieżowych Mistrzostw Europy. 

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Europy w tej konkurencji zostały więc Rumunki przed 

Polkami i Szwajcarkami. 

Nasza osada w końcu pokazała to co prezentowała na treningach. Powodem takiej postawy mogła 

być zmiana szlakowej w łodzi, ale przede wszystkim widoczna zmiana mentalności osady. Po 

przegranych Mistrzostwach Świata, zawodniczki wykonały cały plan przygotowawczy wręcz 

profesjonalnie. Psychicznie także udowodniły, że poprawiły odporność na stres startowy. Osada 

zakończyła starty w tym sezonie dobrym wynikiem, jednak zawodniczki muszą wykonać jeszcze 

większą pracę, jeżeli chcą liczyć się w światowym wioślarstwie młodzieżowym w przyszłym roku. 



2. ÓSEMKA MĘŻCZYZN  BM8+ 

 

Skład osady: Wiek Klub: 

Krawisz Szymon 21 lat Zawisza Bydgoszcz 
Szwarc Wojciech 20 lat Posnania Poznań 
Aleksandrowicz Jakub 21 lat PTW Płock 
Dziewieczyński Piotr 20 lat Lotto Bydgostia 
Wanat Przemysław 19 lat SMS/AZS AWF Poznań 
Donarski Bartłomiej 21 lat PTW Płock 
Januszewski Mikołaj 19 lat Posnania Poznań 
Józefowicz Damian 19 lat Posnania Poznań 
Wasiela Julia (stern.) 18 lat Posnania Poznań 

 

               
 

    
 

Trenerzy klubowi: 

Przemysław Konecki - Zawisza Bydgoszcz  

Maciej Kurek  - Posnania Poznań 
Jacek Karolak - SMS/PTW Płock 
Drażdżewski Marian - Lotto Bydgostia 
Błażej Kamola  - SMS/AZS AWF Poznań 

 

Trener prowadzący w reprezentacji: 

Wojciech Gutorski 

 

Prognoza wynikowa:  4-6 miejsce  

Ostateczny wynik:  4 miejsce   

 

 

 



Do tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Joaninie zgłoszono siedem ósemek. 

Przy tej ilości zgłoszeń system eliminacji Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA przewiduje 

najpierw rozegranie dwóch przedbiegów, z których zwycięzcy zdobywają bezpośredni awans do 

finału A. Następnie z jednego repasażu cztery pierwsze ósemki uzupełniają sześcioosadową 

stawkę walczących o medale, a ostatnia odpada z dalszej rywalizacji, zajmując siódme miejsce w 

tych mistrzostwach.   

 
LICZBA ÓSEMEK MĘŻCZYZN STARTUJĄCYCH 

W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY W LATACH 2017-2019 
 

Rok mistrzostw Liczba startujących czwórek 

2017 6 

2018 4 

2019 7 

 

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w ubiegłym roku w tej konkurencji byli Rumuni przed 

Białorusią i Ukrainą. 

• Młodzieżowymi Mistrzami Świata w tym roku w Sarasocie w tej konkurencji zostali 

Brytyjczycy przed Amerykanami i Holendrami. 

 

Zgodnie z założeniami polityki szkoleniowej naszego związku, zakładającej w tej grupie 

szkoleniowej budowanie na imprezy główne sezonu przede wszystkim wieloosobowych osad, 

które pozwolą szerszej grupie zawodników przetrwać ten najtrudniejszy w ich karierze okres 

przejściowy pomiędzy juniorami, a seniorami. Z tego powodu do startu w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy zgłoszono ósemkę ze sterniczką. W skład osady weszli najlepsi obecnie 

długowiosłowi zawodnicy z kategorii młodzieżowej. Wśród nich trzech finalistów ubiegłorocznych 

Mistrzostw Świata Juniorów oraz dwóch uczestników Młodzieżowych Mistrzostw Świata z 

ubiegłego roku w tej konkurencji. W tym roku po krótkim zgrupowaniu ósemka w nieco innym 

składzie wystartowała w niemieckim Ratzeburgu, gdzie zajęła w mieszanej konkurencji seniorów i 

młodzieżowców piąte miejsce, przegrywając z młodzieżową osadą Niemiec (12,11sek.), która 

podczas tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Sarasocie zajęła piąte miejsce. 

Teoretycznie najmocniejszymi ósemkami zgłoszonymi do start w Joaninie byli Rumuni, którzy 

w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Sarasocie zajęli czwarte miejsce i Węgrzy, 

którzy tam skończyli rywalizację na  ósmym miejscu. W ósemce  Niemców w Joaninie wiosłowali 

zawodnicy, którzy nie znaleźli się w składzie na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, a wystartowali 

w regatach w  Ratzeburgu, gdzie płynąc w  drugiej i trzeciej reprezentacyjnej ósemce swojego kraju 

wyprzedzili naszą osadę.  

Polska ósemka w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy wystartowała 

trzykrotnie: w przedbiegu, repasażu i finale, zajmując kolejno trzecie, drugie i czwarte miejsce. 

 W przedbiegu polska ósemka spotkała osady faworyzowanej Rumunii oraz Ukrainy  i Rosji. Od 

startu na prowadzenie wyszła ósemka Rumunów i prowadząc od startu do mety pewnie w nim 

zwyciężyła. Nasza osada próbowała nawiązać walkę z płynącymi na drugiej pozycji Ukraińcami co 

realizowała jedynie  do półmetka, za którym  zrezygnowała z walki o lepsze miejsce mając na 

uwadze rozgrywany za trzy godziny repesaż i walkę o finał z pięcioma osadami. Czwarty czas 

uzyskany w przedbiegu dawał nadzieje na pozytywne rozstrzygnięcie repesażu dla polskiej ósemki.              

W repasażu po starcie prowadzenie objęli dobrze dysponowani w tych mistrzostwach Ukraińcy 

za którymi w długości łodzi płynęła nasza ósemka  wyprzedzająca trzecich Węgrów i czwartych 



Niemców. Taka kolejność mimo mocnego finiszu Węgrów utrzymała się do mety, a odpadła 

ósemka Rosji, która zajęła w klasyfikacji końcowej siódme miejsce. 
 

 
 

W finale od startu do mety prowadzili, uważani za faworytów w tej konkurencji - Rumunii, za 

nimi o srebrny medal walczyły osady Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Polska ósemka tylko przez ¾ 

dystansu realizowała założenia taktyczne, utrzymując kontakt z płynącymi na medalowych 

pozycjach Ukraińcami i Brytyjczykami. Niestety na skuteczny finisz zabrakło zdecydowanie sił. 

Ostatecznie zajęła czwarte miejsce ze stratą 7,88 do zwycięzców i 4,78sek. do brązowego medalu.  

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w tej konkurencji została bezwzględnie najlepsza  

tych regatach ósemka Rumunii niespodziewanie przed Ukrainą, która przysłowiowym „rzutem 

na taśmę” wyprzedzili pewnych już siebie Brytyjczyków.  

Poprzednie dwie edycje Młodzieżowych Mistrzostw Europy były w tej konkurencji słabiej 

obsadzone. Ze względu na fakt, że polska ósemka jest to młoda osada z kilkoma dobrze 

zapowiadającymi się pod względem technicznym jak i fizjologicznym zawodnikami niezwykle 

ważny jest tu aspekt szkoleniowy tej pierwszej, poważnej  konfrontacji w kategorii młodzieżowej, 

która zdecydowanie przewyższa pod względem poziomu sportowego rywalizację w juniorach. 

Przejazdy kontrolne na zgrupowaniu w Wałczu wskazywały, że osadę stać na uzyskanie czasu w 

granicach 5:39-5:44 oczywiście przy dobrych warunkach wietrznych. Brakuje jej jeszcze opływania 

na wyższych tempach, co w tej szybkiej i wymagającej idealnego zgrania konkurencji jest podstawą 

do uzyskania i utrzymania na całym dystansie optymalnej prędkości łodzi. Dlatego zadanie 

wynikowe dla tej osady powinno być adekwatne do ich aktualnego, ale systematycznie 

wzrastającego poziomu. 

Ze względu na młody wiek zawodników i niewielkie doświadczenie w imprezach rangi 

mistrzowskiej w kategorii młodzieżowej oraz duży potencjał części z nich, start w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy przy wypełnieniu zadania wynikowego należy uznać za udany. 

 

 

 

 



3. DWÓJKA PODWÓJNA WAGI LEKKIEJ MĘŻCZYZN  BLM2x 

 

Skład osady: Wiek Klub: 

Piasecki Łukasz 19 lat AZS Szczecin 
Kulecki Michał 20 lat AZS AWF Poznań 

 

    
 

Trenerzy klubowi: 

Piotr Kula    - AZS Szczecin 
Błażej Kamola   - AZS AWF Poznań 

 

Trener prowadzący w reprezentacji: 

Przemysław Konecki 
 

Prognoza wynikowa:  7-9 miejsce 

 Ostateczny wynik:  5 miejsce   
 

Na starcie tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy stanęło w tym roku 12 dwójek 

podwójnych wagi lekkiej. Przy tej ilości osad system eliminacji Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej 

FISA przewiduje rozegranie dwóch przedbiegów, dwóch repasaży oraz finałów A i B. Z przedbiegów 

zwycięzcy bezpośrednio zdobywają awans do finału A, w którym sześć osad staje do walki o podział 

medali. Z repasaży po dwie pierwsze dwójki uzupełniają stawkę finału A. Pozostałe walczą w finale B o 

podział miejsc 7-12.  
 

LICZBA DWÓJEK PODWÓJNYCH WAGI LEKKIEJ MĘŻCZYZN STARTUJĄCYCH 
W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY W LATACH 2017-2019 

 

Rok mistrzostw Liczba startujących dwójek 

2017 9 

2018 8 

2019 12 
 

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w ubiegłym roku w tej konkurencji byli Grecy przed 

Szwajcarami i Austriakami. 

• Młodzieżowymi Mistrzami Świata w tym roku w Sarasocie w tej konkurencji zostali Niemcy przed 

Włochami i Szwajcarami. 
 

W składzie polskiej dwójki wiosłuje ubiegłoroczny finalista Mistrzostw Świata Juniorów w dwójce 

podwójnej. Obaj zawodnicy w rankingu po Centralnych Kontrolnych Regatach Otwarcia Sezonu na 

przełomie kwietnia i maja w Poznaniu w konkurencji jedynki w kategorii młodzieżowej zajęli 

odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Jednak rywalizując w dwójce podwójnej  wygrali wyścig kontrolny 

w sierpniu w Wałczu z pierwszym i drugim zawodnikiem z rankingu, uzyskując czas raczej średni czas 

6:39. Obie nasze dwójki spotkały się w bezpośredniej walce w czerwcu tego roku podczas regat 



kontrolnych w Ratzeburgu, gdzie również wygrała osada Piasecki-Kulecki, ale z mniejsza różnicą, 

uzyskując czas 6:33,87 w nieznacznie lepszych warunkach atmosferycznych niż podczas biegu 

kontrolnego. Ustalając zadanie wynikowe na przejazd kontrolny w Wałczu założono uzyskanie czasu w 

granicach zbliżonych do tego uzyskanego w Ratzeburgu  lub lepszego. Trudno wtedy było ocenić na ile 

czynnikiem decydującym o uzyskanym w biegu kontrolnym czasie były warunki atmosferyczne, a ile 

brak postępu tej osady od regat w Ratzeburgu i czy osada zdoła poprawić ten wynik w trakcie dalszych  

przygotowań.  

Teoretycznie najmocniejszymi dwójkami, które zostały zgłoszone do tegorocznych Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy byli Francuzi - srebrni medaliści w czwórce podwójnej wagi lekkiej  oraz Grecy - 

finaliści dwójki podwójnej wagi lekkiej w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Ponadto 

wystartowali Austriacy, którzy w podczas tegorocznych Mistrzostw Świata Seniorów zajęli piąte 

miejsce w czwórce podwójnej wagi lekkiej. 

Polacy w tej konkurencji wystartowali w Joaninie trzy razy: w przedbiegu, w repasażu i w finale A, 

zajmując kolejno szóste, drugie i piąte miejsce. 

W przedbiegu w Joaninie osada w pierwszej części dystansu zajmowała trzecie miejsce ze stratą 

5,20 sek.  do prowadzących Francuzów na półmetku, co przy tylko jednej, awansującej  do finału 

osadzie i perspektywie walki w repesażu, tego samego dnia, po  zaledwie trzech i pół godzinach 

przerwy nie zachęcało do maksymalnej walki w przedbiegu o wątpliwy awans. Przedbieg z naszą osadą 

pewnie wygrali Francuzi przed Rosjanami i Włochami. W drugim przedbiegu z najlepszym czasem 

wygrali Austriacy przed Grekami i  Estończykami. Polacy w swoim wyścigu ostatecznie zajęli szóstą – 

ostatnią pozycję, z przedostatnim rezultatem obu przedbiegów, co niestety nie dawało podstaw do 

pozytywnego myślenia o awansie z czekającego ich repasażu do finału A. 

W repesażu o dwa miejsca gwarantujące awans do finału A, od startu do mety toczyły walkę osady 

Rosji, Polski i Estonii. Od startu te trzy dwójki płynęły w stawce z niewielkimi różnicami na kolejnych 

punktach kontrolnych pomiaru czasu co 500 metrów, a o awansie do finału zadecydował ostatni 

odcinek dystansu i finisz, na który najwięcej sił zachowali Rosjanie i Polacy.  

W finale przy wyższej stawce i poziomie osad nasza dwójka chciała zrealizować plan taktyczny 

podobny do tego z repesażu, ale udało się to jedynie na pierwszych 500 metrach, gdyż utrzymywanie 

się w stawce czołowych osad do połowy dystansu uzyskane zostało zbyt dużym kosztem i niestety nie 

wystarczyło sił na jeszcze mocniejsze przepłynięcie drugiej części dystansu oraz finisz. Ostatecznie 

polska dwójka ukończyła finałowy wyścig na piątym miejscu ze stratą 7,83 sek. do brązowego medalu.  

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w tej konkurencji zostali Grecy przed Francuzami                           

i Austriakami. 

Zajęcie piątego miejsca tej osady w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy  można 

ocenić jako wynik pozytywny, ponieważ  było to powyżej zadania prognozowanego dla tej osady. 

Jednak należy pamiętać, że prognoza była tworzona między innymi w oparciu o słaby poziomowo 

wyścig kontrolny z Wałcza  w wykonaniu tej dwójki. 
 

  



4. DWÓJKA PODWÓJNA KOBIET  BW2x 

 

Skład osady: Wiek Klub: 

Boruch Katarzyna 21 lat AZS AWF Gorzów Wlkp. 
Pawlak Izabela 19 lat AZS AWFiS Gdańsk 

 

   
 

      Trenerzy klubowi:  

 Piotr Basta  - AZS AWF Gorzów Wlkp. 

 Michał Rychlicki - AZS AWFiS Gdańsk  

  

      Trener prowadzący w reprezentacji: 

    Marcin Badziągowski 
 

Prognoza wynikowa:  5-6 miejsce 

Ostateczny wynik:  6 miejsce  

 
W Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Joaninie w tej konkurencji wystartowało 10 osad. 

Zgodnie z systemem kwalifikacyjnym Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA rozegrano dwa 

przedbiegi, z których po dwie pierwsze osady zdobywały bezpośredni awans do finału A. Następnie 

rozegrano jeden repasaż, z którego również dwie pierwsze załogi uzupełniały sześcio-osadową 

stawkę finału A – walczących o medale. Pozostałe w finale B rywalizowały o podział miejsc 7-10.                                                                 
 

LICZBA DWÓJEK PODWÓJNYCH KOBIET STARTUJĄCYCH 

W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY W LATACH 2017-2019 

Rok mistrzostw Liczba startujących dwójek 

2017 9 

2018 10 

2019 10 
   

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Europy w ubiegłym roku w tej konkurencji były Rumunki przed 

Greczynkami i Litwinkami. 

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Świata w tym roku w Sarasocie w tej konkurencji zostały 

Greczynki przed Australijkami i Węgierkami. 
 

Osada została złożona na podstawie wcześniejszych startów międzynarodowych oraz 

przejazdów w trakcie zgrupowań z dwóch najmocniejszych fizycznie zawodniczek. Średnia na 

ergometrze tej osady wynosi 6:57. Zawodniczki w tym składzie wystartowały w Ratzeburgu, gdzie 



uległy czołowej osadzie niemieckiej 12 sekund. Czasy które ta osada uzyskuje regularnie na 

regatach i treningach w dobrych warunkach atmosferycznych są na poziomie 7:07-7:10. Niestety 

styl wiosłowania jaki prezentowały nie wpływał pozytywnie na osady wielowiosłowe, dlatego 

najlepszym rozwiązaniem dla najmocniejszych zawodniczek było stworzenie dwójki podwójnej.  

Najmocniejszymi osadami zgłoszonymi do regat w Joaninie były Rumunki-srebrne medalistki 

tegorocznych Mistrzostw Świata Seniorek z Ottensheim oraz Węgierki brązowe medalistki 

tegorocznych Mistrzostw Świata Młodzieżowych i piąte w nich Austriaczki. 

Polki w tegorocznych mistrzostwach wystartowały dwa razy: w przedbiegu i w finale A, 

zajmując kolejno drugie i szóste miejsce. 

W przedbiegu polska dwójka szczęśliwie nie trafiła na żadną z w/w osad. Praktycznie od startu 

do mety płynęły na drugiej – premiowanej bezpośrednim awansem do finału pozycji, uzyskując na 

mecie trzeci rezultat obu eliminacji i ulegając minimalnie Brytyjkom o 0,92 sek. Był to dobry 

rezultat bo nie tylko dawał awans bezpośrednio do finału, ale i styl jazdy dawał nadzieję na dobry 

wynik w finale.  
 

 
 

Niestety w wyścigu o medale nasze zawodniczki zaczęły wprawdzie bardzo ambitnie, ale jak się 

później okazało zbyt ambitnie i zbyt mocno, ponieważ bardzo osłabły w drugiej części dystansu co 

spowodowało, że ukończyły bieg dopiero na szóstym miejscu. 

• Młodzieżowymi Mistrzyniami Europy w tej konkurencji zostały Rumunki przed Bułgarkami 

i Węgierkami. 

Polska załoga w tej konkurencji po dobrym przedbiegu dawała nadzieję na dobry wynik w finale. 

Niestety brak powtarzalności jazdy na treningu obnażył te słabości w finale. Powtarzające się 

problemy zdrowotne w trakcie przygotowań jednej z zawodniczek spowodowały, że osada razem 

zrealizowała jedynie około 60% treningu, co miało później przełożenie na bieg finałowy, a do tego 

doszedł ogromny problem z pokonaniem stresu startowego, a to spowodowało usztywnienie, co 

było widać w trakcie finału gdzie osada zaczęła popełniać podstawowe błędy.  

Ogólnie jednak był to niezły występ tej osady jak na pierwszy wspólny start w imprezie tej rangi. 

Jednak zawodniczki muszą nauczyć się trenować w klubie systematycznie i z pełnym obciążeniem 

psychicznym, bo w przeciwnym razie nie pomoże ani siła, ani warunki  fizyczne, aby osiągać wyniki 

międzynarodowe.



 

5. CZWÓRKA PODWÓJNA MĘŻCZYZN  BM4x 

 

Skład osady: Wiek Klub: 

Górka Adrian 19 lat AZS AWFiS Gdańsk 
Madaj Maciej 20 lat Lotto Bydgostia 
Domeradzki Jan 19 lat SMS/PTW Płock 
Kasparek Krzysztof 19 lat AZS AWF Kraków 

 

    
 

Trenerzy klubowi: 

Rychlicki Michał  - AZS AWFiS Gdańsk 
Drażdżewski Marian   - Lotto Bydgostia 
Karolak Jacek   - SMS/PTW Płock 
Leśniak Artur    - AZS AWF Kraków 

 

Trener prowadzący w reprezentacji: 

Przemysław Konecki 

 

Prognoza wynikowa:  5-7 miejsce 

Ostateczny wynik:  7 miejsce        

 

Do tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Joaninie zgłoszono 12 czwórek. 
Przy tej ilości osad system eliminacji Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA 
przewiduje najpierw rozegranie dwóch przedbiegów, z których zwycięzcy bezpośrednio 
zdobywają awans do finału A i następnie dwóch repasaży, z których po dwie pierwsze osady 
uzupełniają stawkę finałową walczących o medale. Pozostałe osady walczą w finale B o 
podział miejsc 7-12.  

 
LICZBA CZWÓREK PODWÓJNYCH MĘŻCZYZN STARTUJĄCYCH 

W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY  W LATACH 2017-2019 
 

Rok mistrzostw Liczba startujących czwórek 

2017 9 

2018 11 

2019 12 

 

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w ubiegłym roku w tej konkurencji byli Węgrzy 

przed Ukrainą i Czechami. 



• Młodzieżowymi Mistrzami Świata w tym roku w Sarasocie w tej konkurencji zostali 

Brytyjczycy przed Niemcami i Włochami. 

 

W polskiej czwórce w stosunku do Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Sarasocie, w 

których ta osada wystartowała nastąpiły dwie zmiany. W miejsce Mateusza Kraski, który 

wysiadł naturalnie z uwagi na swój wiek (22 lata) wszedł Adrian Górka - młody 

perspektywiczny zawodnik o pułapie tlenowym 6,60 l/min.(74,3ml/kg), finalista 

ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Juniorów w ósemce. Zmiana jest wynikiem założenia 

polityki pionu szkolenia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, że na Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy, które rozgrywane są po Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 

będzie się testować osady pod kątem kolejnego sezonu. Wyjątek od tej reguły może 

dotyczyć jedynie medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Świata lub osad pewnie 

kandydujących do medalu. Niestety w przypadku polskiej czwórki nie był spełniony żaden z 

tych warunków i dlatego zmiana została wymuszona. Dodatkowo w wyniku testów na 

zgrupowaniu Bartłomieja Zalegę, mającego problemy techniczne ze zgraniem się w osadzie  

zastąpił Krzysztof Kasparek, który w ubiegłym roku zajął czwarte miejsce w tej konkurencji 

w Mistrzostwach Świata Juniorów. W przejazdach selekcyjnych w Wałczu uczestniczyło 

pięciu zawodników i okazało się, że najszybciej płynie ona w tym zestawieniu. Przejazdy 

kontrolne wykazały, że osadę stać na szybką jazdę i uzyskanie czasu w granicach  5:50-5:54, 

co miało pozwolić na podjęcie walki o finał Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Jednak po 

wymianie dwóch zawodników szybka jazda na wysokich tempach nie była jeszcze utrwalona 

i każdy drobny błąd techniczny czy zmiana tempa wiosłowania często powodował wybicie z 

rytmu i utratę prędkości. Przejazdy kontrolne na zgrupowaniu w Wałczu przed wyjazdem do 

Joaniny i rywalizacja z ósemką świadczyły, że osada prezentuje nieznacznie wyższy poziom 

od ósemki i męskiej dwójki podwójnej wagi lekkiej. Jednak starty w imprezach rangi 

mistrzowskiej rządzą się swoimi prawami o czym niestety przekonała się również nasza 

czwórka podwójna. 

Wśród osad startujących w Joaninie, teoretycznie najgroźniejszymi wydawali się być 

Rumunii, którzy zajęli czwarte miejsce w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach 

Świata (wymieniono jednego zawodnika), piąci w tych samych mistrzostwach Czesi i siódmi 

Mołdawianie. W czwórce Włochów – brązowych medalistów w tym roku w Sarasocie 

wystartował tylko jeden zawodnik.  

Polska czwórka w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Europy wystartowała trzykrotnie: 

w przedbiegu, repasażu i finale B, zajmując kolejno czwarte, trzecie i pierwsze miejsce. 

W przedbiegu nasza czwórka ścigała się miedzy innymi  z Białorusinami, Ukraińcami i 

Mołdawianami. O startu do mety pewnie w tym wyścigu prowadzili Białorusini. Polacy, 

mając na uwadze rozgrywany po kilku godzinach ostatecznie decydujący o zakwalifikowaniu 

się do finału – repesaż, próbowali nawiązać walkę z prowadzącymi niewiele ponad 500 

metrów. Jednak jak się okazało, że mimo wysiłków straty są coraz większe, zaczęli myśleć 

już o następnym wyścigu. Z drugiego przedbiegu do finału awansowali Rumuni, a nasza 

czwórka uzyskała na mecie siódmy rezultat obu przedbiegów.  

W tym samym repesażu  oprócz naszych zawodników wystartowały jeszcze  czwórki 

Mołdawii, Czech, Izraela i Bułgarii. Od startu do mety prowadziła osada Mołdawii, a Polacy 



walczyli o drugie miejsce premiowane awansem do finału A z Czechami ,którzy cały czas 

kontrolowali w tej walce naszą czwórkę   i niestety  zachowali więcej sił na finisz. Ostatecznie 

nasza czwórka zajęła trzecie miejsce z piątym rezultatem obu wyścigów repasażowych i  

pozostała jej jedynie walka o wygranie finału B, czyli siódme miejsce.  

W finale B mocno zdeterminowani, bardzo ostro rozpoczęli wyścig wychodząc zaraz po 

starcie  na prowadzenie, którego już nie oddali do mety, mimo zaciętych ataków Rosjan na 

półmetku dystansu.  

• Młodzieżowymi Mistrzami Europy w tej konkurencji została Białoruś przed Rumunią 

i Mołdawią. 

Oceniając start pod względem sportowym trzeba zaznaczyć że była to jedna z naszych 

najmłodszych osad w tej konkurencji w startach w mistrzowskich. Aż trzech zawodników 

miało po 19 lat i jeden zawodnik miał 20 lat. Zajmując siódme miejsce czwórka zmieściła się 

w przewidywanej dla niej prognozie wynikowej, ale obydwa starty w tegorocznych 

imprezach głównych pozostawiają pewien niedosyt, gdyż każdorazowo przed nimi jest wiele 

opowieści o dobrych przejazdach kontrolnych, o szybkiej jeździe na treningach, w wyniku 

czego są spore oczekiwania, a jednak ostatecznie nie przekłada się to na satysfakcjonujące 

wszystkich ostateczne miejsce. Na pewno sama postawa tej osady jest obiecująca, bo w 

grupie  panuje dobra „chemia” między zawodnikami, zaczynają być świadomi braków 

fizycznych jakie mają, a do tego dostali dobrą lekcję z taktycznych umiejętności rozgrywania 

wyścigów. Być może jest to solidny fundament do stworzenia satysfakcjonującej wszystkich 

czwórki na nowy sezon  2020 w grupie młodzieżowej.   
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