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I. WSTĘP 
 

W rozgrywanej po raz XXVIII Uniwersjadzie tym razem w południowokoreańskim Gwangju w 

dniach 3‐14 lipca startowali także wioślarze. 

Wioślarstwo nie jest dyscypliną ujętą w podstawowym programie uniwersjadowym, a jedynie 

umieszczaną  każdorazowo  przez  poszczególnych  organizatorów  jaki  dyscyplina  dodatkowa. 

Dlatego  w  ramach  Uniwersjady  regaty  wioślarskie  rozegrane  zostały  dopiero  po  raz  piąty. 

Poprzednie w 1987 r. w Zagrzebiu  (Chorwacja)  i w 1989 r. w Duisburgu  (Niemcy), w 1993 r. w 

Buffalo (USA) i 2013 roku w Kazaniu (Rosja). 

Tegoroczne  regaty  wioślarskie  w  ramach  Uniwersjady  też  nie  odbywały  się  w  samym 

Gwangju, a w oddalonym o 250 km na południowy wschód Chungju. Na tym samym obiekcie, na 

którym dwa lata temu odbyły się Mistrzostwa Świata Seniorów w wioślarstwie. 

Tor wioślarski  w  Chungju  jest  zbudowany  na  akwenie  Lake  Tangeum  na  obrzeżu miasta w 

prowincji Chuncheong Północny. Miasto Chungju ma obecnie ok. 220 tys. Mieszkańców. Jezioro 

Tangeum powstało na wskutek wybudowania w 1985 roku ogromnej zapory o długości 450 m i 

prawie  100  m  wysokości,  którą  widać  z  wioski  toru  wioślarskiego.  Tor  wioślarski  i  cała 

infrastruktura  została  stworzona  na  potrzeby  organizacji  Mistrzostw  Świata  Seniorów  w 

wioślarstwie 2013 roku. Obiekt i jego otoczenie jest jeszcze całkiem nowe i mało który stały tor 

na świecie może się z nim równać. Projektanci toru uwzględnili wszystkie potrzeby uczestników 

regat wioślarskich. 

Program  wioślarskich  regat  uniwersjadowych  jest  identyczny  jak  w  Akademickich 

Mistrzostwach Świata  i  obejmuje 13 konkurencji, w  tym  trzy  konkurencje:  jedynki wagi  lekkiej 

kobiet  i  mężczyzn  oraz  czwórki  bez  sterniczki  kobiet,  których  nie  ma  w  programie  Igrzysk 

Olimpijskich. Łącznie w regatach Uniwersjadowych wystartowało 356 zawodniczek i zawodników 

z 36 państw z następującym podziałem. 

waga otwarta 
 

3 konkurencje 

81 zawodniczek 

40 osad 

waga lekka 
 

2 konkurencje 

37 zawodniczek 

25 osad 

 

Kobiety 
 

5 konkurencji 

118 zawodniczek 

65 osad 

Mężczyźni 
 

8 konkurencji 

238 zawodników 

95 osad 

Ogółem 
 

13 konkurencji 
 

35 zawodniczek i zawodników 
 

160 osad 

waga otwarta 
 

5 konkurencji 

161 zawodników 

59 osad 

waga lekka 
 

3 konkurencje 

77 zawodników 

36 osad 



 

 3

 
Najwięcej  osad  zgłoszono  w  obu  męskich  jedynkach  i  jedynkach  kobiet  wagi  otwartej,  a 

najmniej w męskiej ósemce i wszystkich trzech rozgrywanych czwórkach. 
 

Ilość startujących osad w poszczególnych konkurencjach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fakt  ten  można  tłumaczyć  jedynie  względami  finansowymi  poszczególnych  narodowych 
organizacji  studenckich, gdyż z pewnością nie  logistycznymi związanymi z  transportem sprzętu, 
gdyż  Koreańczycy  wszystkim  zapewniali  go  nieodpłatnie  z  chińskiej  firmy Wintech.  Łodzie  tej 
firmy były nowe i są dobrej jakości. 
 

Kolejność państw pod względem ilości startujących osad ‐ OGÓŁEM 

 

    KOBIETY            MĘŻCZYŹNI 

Lp.   Konkurencja  Ilość startujących 

1‐2 
Jedynka kobiet 
Jedynka mężczyzn 

17 

3  Jedynka wagi lekkiej mężczyzn  15 

4‐5 
Dwójka podwójna kobiet  
Dwójka podwójna mężczyzn 

14 

6‐7 
Jedynka wagi lekkiej kobiet 
Dwójka bez sternika mężczyzn 

13 

8  Dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet  12 

9  Dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn  11 

10  Czwórka bez sternika wagi lekkiej mężczyzn  10 

11‐12 
Czwórka bez sternika mężczyzn 
Czwórka bez sterniczki kobiet 

9 

13  Ósemka mężczyzn  6 

L.p.  Kraj  ilość startujących  

1  Rosja  13 

2  Włochy  12 

3  USA  11 

4  Holandia  9 

5‐6  Kanada, Niemcy  8 

7‐10  Chiny, Korea Płd., Polska, Ukraina  7 

11  Iran  6 

12‐13  Litwa, Południowa Afryka  5 

14‐19  Argentyna, Czechy, Malezja, Norwegia, Nowa Zelandia, Węgry  4 

20‐24  Australia, Brazylia, Estonia, Japonia, Kazachstan  3 

25‐28  Austria, Łotwa, Sri Lanka, Zambia  2 

29‐36  Białoruś, Chorwacja, Finlandia, Monako, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Uzbekistan  1 

L.p.  Kraj 
ilość  

startujących 

1‐3  Rosja, Włochy, USA  5 

4  Chiny  4 

5‐12 
Holandia, Iran, Kanada, Korea 
Płd.,  Litwa, Niemcy, Polska, 
Ukraina 

3 

13‐16 
Australia, Czechy,  
Nowa Zelandia,  
Południowa Afryka 

2 

17‐30 

Argentyna, Austria, Białoruś, 
Brazylia, Estonia,  Finlandia, 
Japonia, Kazachstan,  Łotwa, 
Malezja, Norwegia, 
Szwajcaria, Węgry, Zambia 

1 

L.p.  Kraj 
ilość  

startujących 

1  Rosja  8 

2  Włochy  7 

3‐4  Holandia, USA  6 

5‐6  Kanada, Niemcy  5 

7‐9  Korea Płd., Polska, Ukraina  4 

10‐16 
Argentyna, Chiny, Iran, 
Malezja, Norwegia,  
Południowa Afryka, Węgry 

3 

17‐24 
Brazylia, Czechy, Estonia,   
Japonia, Kazachstan, Litwa, 
Nowa Zelandia, Sri Lanka 

2 

25‐33 
Australia, Austria, Chorwacja, 
Łotwa, Monako,  Portugalia, 
Słowacja,  Uzbekistan, Zambia 

1 



 

Maksymalną  ilość 13 osad do Uniwersjady  zgłosili  jedynie Rosjanie, a  jedną mniej Włosi  i o 

dwie  USA.  Ogromnie  dziwi  fakt  całkowitego  braku  osad  obecnie  światowego  lidera  w 

wioślarstwie  –  Wielkiej  Brytanii,  która  posiada  przecież  bardzo  szeroko  rozbudowany  system 

wioślarstwa  w  collegach  i  uniwersytetach  z  tradycyjnym  wyścigiem  uczelnianych  ósemek 

Oxfordu i Cambridge. 

Polska  z  siedmioma  załogami  znalazła  się  w  grupie  państw  w  drugiej  połowie  pierwszej 

dziesiątki.  Aż  1/3  uczestniczących państw w  regatach wioślarskich Uniwersjady miało  jedną  lub 

dwie  osady.  Z  ilością  zgłoszonych  osad  nierozłącznie  związana  jest  ilość  startujących  w 

poszczególnych reprezentacjach zawodników. 
 

Kolejność państw pod względem ilości startujących zawodników ‐ OGÓŁEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KOBIETY              MĘŻCZYŹNI 

  

L.p.  Kraj  ilość startujących  

1  Rosja  35 

2  USA  29 

3  Holandia  28 

4  Włochy  26 

5  Ukraina  24 

6  Niemcy  21 

7  Kanada  19 

8  Chiny  18 

9  Polska  16 

10  Norwegia  14 

11  Węgry  13 

12  Korea Płd.  10 

13‐14  Iran, Południowa Afryka  9 

15  Japonia  8 

16‐19  Argentyna, Australia, Czechy, Litwa  7 

20  Malezja  6 

21‐22  Estonia, Sri Lanka  5 

23‐26  Brazylia, Kazachstan, Nowa Zelandia, Uzbekistan  4 

27  Łotwa  3 

28‐32  Austria, Białoruś, Chorwacja, Słowacja, Zambia  2 

33‐36  Finlandia, Monako, Portugalia, Szwajcaria  1 

L.p.  Kraj 
ilość  

startujących

1‐3  Rosja, USA, Włochy  10 

4‐5  Chiny, Kanada  8 

6‐8 
Holandia, Niemcy, 
Ukraina 

7 

9  Australia  6 

10  Polska  5 

11‐14 
Czechy, Iran, 
Korea Płd., Litwa 

4 

15‐22 

Argentyna, Białoruś, 
Estonia, Japonia, 
Malezja, Norwegia,  
Nowa Zelandia, 
Południowa Afryka 

2 

23‐30 

Austria, Brazylia,  
Finlandia,  Kazachstan, 
Łotwa,  Szwajcaria, 
Węgry, Zambia 

1 

L.p.  Kraj 
ilość  

startujących 

1  Rosja  25 

2  Holandia  21 

3  USA  19 

4  Ukraina  17 

5  Włochy  16 

6  Niemcy  14 

7‐8  Norwegia, Węgry  12 

9‐10  Kanada, Polska  11 

11  Chiny  10 

12  Południowa Afryka  7 

13‐14  Japonia, Korea Płd.  6 

15‐17  Argentyna, Iran, Sri Lanka  5 

18‐19  Malezja, Uzbekistan  4 

20‐24 
Brazylia, Czechy, Estonia,  
Kazachstan, Litwa  

3 

25‐28 
Chorwacja, Łotwa, 
Nowa Zelandia, Słowacja 

2 

29‐33 
Australia, Austria, Monako, 
Portugalia, Zambia 

1 
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Maksymalna  ilość  zawodniczek  i  zawodników  w  reprezentacji  uniwersjadowej  wioślarzy 

wynosi  35  osób  i  taką  przywieźli  Rosjanie.  Polska  z  połową  osad,  a  głównie  brakiem  dwóch 

dużych  łodzi  –  męskiej  ósemki  i  żeńskiej  czwórki  bez  sterniczki  miała  mniej  niż  połowę 

maksymalnego stanu osobowego i znalazła się w tym zestawieniu pod koniec pierwszej dziesiątki 

uczestniczących państw. 

 

Kolejność państw pod względem ilości zdobytych medali ‐ OGÓŁEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    KOBIETY            MĘŻCZYŹNI 

 
 

Rosjanie przywieźli maksymalnie największą reprezentację, ale nie zdobyli tym razem żadnego 

medalu, kiedy dwa lata wcześniej u siebie w Kazaniu znaleźli się na czele klasyfikacji medalowej z 

siedmioma  medalami,  w  tym  trzy  złote,  jeden  srebrny  i  trzy  brązowe.  Dość  podobnie 

Amerykanie, mając 11 załóg zdobyli tylko jeden medal. Trzeba zaznaczyć, że w Kazaniu nie mieli 

żadnego.  Znając  poziom wioślarstwa  uniwersyteckiego w  tym  kraju wydaje  się  dziwne,  że  nie 

potrafili  stworzyć  reprezentacji  na  kolejną  Uniwersjadę  na  wyższym  poziomie.  Widocznie 

Amerykanie przywiązują do tej imprezy mniejszą uwagę.  
1/3  uczestniczących  w  wioślarskich  regatach  uniwersjadowych  państw  zdobywała  medale. 

Wśród  zdobywców  największej  ilości medali  największą  skutecznością  zaimponowała maleńka 

Litwa,  której  wszystkie  osady  zdobyły  medale.  Jednak  oni  na  Uniwersjadzie  mieli  swoich 

najlepszych  zawodników,  którzy  stanowią  zarazem  czołowe  osady  na  świecie.  Poza  nimi  w 

czołówce skuteczności znaleźli się Ukraińcy (71,5%), którzy podobnie zgłosili swoich najlepszych 

zawodników. 
 

L.p.  Kraj Ilość medali

1‐2 
Holandia
Włochy 

6 

3‐5 
Litwa 
Niemcy  
Ukraina 

5   

6‐7 
Japonia
Polska 

3 

8  Węgry 2

9‐12 

Białoruś  
Chiny 
Nowa Zelandia  
USA 

1 

L.p.  Kraj  Złote‐srebrne‐brązowe 

1‐2 
Litwa 
Ukraina 

3 

3‐4 
Holandia 
Niemcy 

2 

5‐9 

Białoruś   
Chiny 
Japonia 
Polska 
Włochy 

1 

L.p. Kraj Złote‐srebrne‐brązowe 

1 Włochy 5 

2 Holandia 4 

3 Niemcy 3 

4‐8 

Litwa
Japonia  
Polska   
Ukraina  
Węgry 

2 

9‐10 
Nowa Zelandia 
USA 

1 
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KLASYFIKACJA MEDALOWA ŁĄCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

KOBIETY                   MĘŻCZYŹNI 

 
 
 

Na czele klasyfikacji medalowej znalazła się wspomniana Litwa, która zwyciężyła w niemalże 
1/3  rozgrywanych konkurencji. Polska z trzema medalami (w tym jednym złotym) zajęła miejsce w 

połowie  klasyfikacji.  Dopiero  na  dziesiątym  miejscu  znaleźli  się  Holendrzy,  którzy  mieli 

wprawdzie największą ilość medali, ale żadnego złotego. Takie są niestety zasady tej klasyfikacji, 

że nie ilość, a jakość premiuje poszczególne reprezentacje. 

Potencjał  sportowy  poszczególnych  reprezentacji  najbardziej  zawsze  oddaje  punktacja 

olimpijska. 
 

PUNKTACJA ŁĄCZNA 
L.p.  Kraj  Ilość punktów 

1  Włochy  56 

2  Holandia  52 

3  Niemcy  46 

4  Ukraina  44 

5  Litwa  43 

6  Polska  36 

7‐9  Chiny, Japonia, Węgry  24 

10  Rosja  18 

11  USA  17 

12  Nowa Zelandia  15 

13  Kanada  14 

14  Estonia  7 

15  Białoruś  6 

16‐21  Iran, Korea Płd., Monako, Południowa Afryka, Słowacja, Szwajcaria  5 

22‐23  Austria, Czechy  4 

24‐25  Australia, Norwegia  3 

26‐29  Argentyna, Kazachstan, Łotwa, Uzbekistan  2 

L.p.  Kraj  Złote‐srebrne‐brązowe 

1  Litwa  4 – 1 – 0  

2  Japonia  2 – 0 – 1 

3  Ukraina  1 – 4 – 0 

4  Włochy  1 – 2 – 3 

5  Niemcy  1 – 2 – 2

6  Polska  1 – 2 – 0

7  Węgry  1 – 0 – 1

8‐9 
Chiny 
USA 

1 – 0 – 0 

10  Holandia 0 – 1 – 5

11  Nowa Zelandia 0 – 1 – 0

12  Białoruś 0 – 0 – 1

L.p.  Kraj  Złote‐srebrne‐brązowe  

1  Litwa  2 – 1 – 0 

2  Ukraina  1 – 2 – 0 

3‐4  Chiny Japonia  1 – 0 – 0 

5  Niemcy  0 – 1 – 1 

6  Polska  0 – 1 – 0 

7  Holandia  0 – 0 – 2 

8‐9 
Białoruś 
Włochy 

0 – 0 – 1 

L.p.  Kraj  Złote‐srebrne‐brązowe  

1  Litwa  2 – 0 – 0 

2  Włochy  1 – 2 – 2 

3  Niemcy  1 – 1 – 1 

4  Polska  1 – 1 – 0 

5‐6 
Japonia  
Węgry 

1 – 0 – 1 

7  USA  1 – 0 – 0 

8  Ukraina  0 – 2 – 0 

9  Holandia  0 – 1 – 3 

10  Nowa Zelandia  0 – 1 – 0 
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    KOBIETY          MĘŻCZYŹNI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Miejsce naszej reprezentacji jest identyczne jak w klasyfikacji medalowej, jak również na czele 

znalazły się państwa o największej ilości medali. 

Tylko  siedem  państw  nie  zdobyło  nawet  jednego  punktu,  co  z  jednej  strony  oznacza  dość 

wyrównany  poziom  sportowy  startujących  osad,  a  z  drugiej  małą  ilość  zgłoszonych  załóg  w 

niektórych konkurencjach. 
 

II. WARUNKI STARTU REPREZENTACJI WIOŚLARZY 

W UNIWERSJADZIE 

 
Wioślarska  reprezentacja  akademicka  po  sześciodniowym  zgrupowaniu  w  COS‐OPO  Wałcz 

udała  się  samolotem  linii  Emirates  przez  Dubaj  do  Seulu.  Zawody  odbywały  się  w  dniach  5‐7 

lipca. 

Przez  pierwsze  dni  pobytu w  Korei  i  w  trakcie wyścigów  eliminacyjnych  panowały wysokie 

temperatury  i  duża  wilgotność  powietrza,  szczególnie  w  godzinach  popołudniowych.  W  dniu 

finałów ochłodziło się oraz zaczął padać deszcz. Trzeba dodać, że finały odbywały się w siódmym 

dniu  pobytu  reprezentacji  w  Korei  Płd.,  co  miało  spory  wpływ  na  postawę  zawodniczek  i 

zawodników.  

Wioślarze  –  uczestnicy  Uniwersjady mieszkali  nieopodal  toru  wioślarskiego,  rozlokowani  w 

ośrodkach szkoleniowych. 

L.p.  Kraj  Ilość punktów 

1  Litwa  25 

2  Ukraina  23 

3‐4  Holandia Niemcy  17 

5  Chiny  16 

6‐7 
Polska 
Włochy 

14 

8  Kanada  10 

9  Japonia  9 

10  Białoruś  6 

11‐13 
Iran 
Szwajcaria Węgry 

5 

14‐15 
Nowa Zelandia 
Rosja 

4 

16‐17  Australia Estonia  3 

18  Łotwa  2 

19‐21 
Austria  
Czechy  
USA 

1 

L.p.  Kraj  Ilość punktów 

1  Włochy  42 

2  Holandia  35 

3  Niemcy  29 

4  Polska  22 

5  Ukraina  21 

6  Węgry  19 

7  Litwa  18 

8  USA  16 

9  Japonia  15 

10  Rosja  14 

11  Nowa Zelandia  11 

12  Chiny  8 

13‐16 

Korea Płd.  
Monako  
Południowa Afryka 
Słowacja 

5 

17‐18 
Estonia  
Kanada 

4 

19‐21 
Austria  
Czechy  
Norwegia 

3 

22‐24 
Argentyna  
Kazachstan 
Uzbekistan 

2 
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III. OCENA STARTU POLSKICH OSAD 
 
 

1. JEDYNKA WAGI LEKKIEJ MĘŻCZYZN    LM1x 
 

Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Kowalski Jerzy  27 lat  Gopło Kruszwica 

 

 
 

Trener klubowy: 
Naskręcki Kazimierz    – Gopło Kruszwica 
 
Trener prowadzący w reprezentacji: 
Sycz Robert 

 
Osiągnięty wynik: 
Złoty medal 

 

Do Uniwersjady w Chungju zgłoszono 15 skifistów wagi  lekkiej. W związku z  taką  ilością 

osad  zgodnie  z  systemem  eliminacji  FISA  rozegrano  kolejno  trzy  przedbiegi,  jeden 

uzupełniający  repasaż.  Z  każdego  z  tych  wyścigów  po  trzech  pierwszych  skifistów 

awansowało do dwóch półfinałów,  z których  także  trzech pierwszych zdobywało awans do 

finału A. Pozostali w finale B walczyli o miejsca 7 – 12.  

Wśród  przeciwników  naszego  zawodnika  przed  regatami  uniwersjadowymi  najlepsze 

wyniki  mieli  zawodnicy  reprezentujący  Holandię  (3  m.  w  dwójce  bez  sternika  Mistrzostw 

Europy  2014  roku), Węgier  (5 m.  w  dwójce  podwójnej Młodzieżowych Mistrzostw  Świata 

2014 roku) czy Nową Zelandię (9 m. w dwójce podwójnej Młodzieżowych Mistrzostw Świata 

2014 roku także w dwójce podwójnej).  

Reprezentant  Polski  –  Jerzy  Kowalski  jest  tegorocznym  srebrnym medalistą Mistrzostw 

Polski w tej konkurencji oraz srebrnym medalistą ostatniej Uniwersjady w 2013 r. w Kazaniu. 

Niestety jest zawodnikiem miewającym nieustanne problemy zdrowotne związane z urazami 

kręgosłupa.  Z  tego  też  powodu  zanotował  słabszy  start  w  tegorocznych  Mistrzostwach 

Europy Seniorów w Poznaniu, zajmując ósme miejsce. Jest przy tym bardzo ambitny i potrafi 

się mobilizować w  sposób  nieprzeciętny.  Posiada  także  skuteczny  finisz,  co  zaprezentował 

także w finałowym wyścigu Uniwersjadowym, ale także podczas Mistrzostw Polski.  
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Polak w Korei wystartował trzykrotnie  i wszystkie swoje wyścigi wygrał. W przedbiegach 

uzyskał  zdecydowanie  najlepszy  rezultat  tej  fazy  regat.  Nieco  niepewności  u  trenerów 

wprowadził w półfinałach, w których Nowozelandczyk, zwycięzca drugiego półfinału osiągnął 

rezultat o 2.62  sek.  lepszy.  Jednak wyścig  finałowy nasz  zawodnik  rozegrał w  swoim stylu. 

Rozpoczął spokojnie, płynąc na piątym miejscu po 500 m, czwartym na półmetku i trzecim na 

500 m przed metą. Na ostatnim odcinku wykonał swój skuteczny finisz, co pozwoliło mu na 

zwycięstwo  w  tych  regatach.  Tym  samym  zdobył  pierwszy  złoty  medal  dla  całej 

Uniwersjadowej Reprezentacji Polski. Potwierdził także pozytywną opinię o nim i jego dużych 

możliwościach. Żeby jednak wygrywać z najlepszymi musi posiąść umiejętność różnorodnego 

rozgrywania taktycznego wyścigów, a nie tylko liczyć na swój skuteczny finisz. 

 

2. DWÓJKA PODWÓJNA WAGI LEKKIEJ KOBIET    LW2x 
 
Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Kowalska Monika  23 lata  BKW Bydgoszcz 
Mikołajczak Martyna  24 lata  Lotto Bydgostia 

 

     
 

      Trenerzy klubowi:  
  Skowroński Andrzej    ‐ BKW Bydgoszcz 
  Kozłowski Michał    ‐ Lotto Bydgostia  

   
      Trener prowadzący w reprezentacji: 
      Skwarski Adam 
 
  Osiągnięty wynik: 

  Srebrny medal 
 
W  tej  konkurencji  do  Uniwersjady  zgłoszono  dwanaście  dwójek.  Rozegrano  dwa 

przedbiegi,  z  których  zwycięzcy  zdobywali  bezpośredni  awans  do  finału  A  dających  prawo 

walki o podział medali, a następnie dwa repasaże. Z nich po dwie osady uzupełniły stawkę 

finałową. Polskę reprezentowała dwójka, która w tym samym składzie zdobyła złoty medal 

ubiegłorocznych  Akademickich  Mistrzostw  Świata  we  francuskim  Gravelines  w  tej  samej 

konkurencji.   Skład osady stanowiły czołowe zawodniczki kobiecej kategorii  lekkiej w kraju. 

W  tegorocznych Mistrzostwach  Polski  w  jedynkach wagi  lekkiej Martyna Mikołajczak  była 
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trzecia,  a  Monika  Kowalska  piąta.  M.  Mikołajczak  startowała  jeszcze  w  pierwszej 

reprezentacji  na  początku  maja  w  Regatach  Międzynarodowych  i  Pucharze  Świata  w 

słoweńskim Bled, zajmując tam odpowiednio czwarta w jedynce i trzecia w dwójce wspólnie 

z W. Deresz. 

Na Uniwersjadzie  polska  dwójka wystartowała  trzykrotnie. W przedbiegu  do  którego w 

wyniku  losowania  trafiły  aż  trzy  późniejsze  finalistki,  w  tym  złote  medalistki  –  Japonki. 

Niestety  Polki  musiały  uznać  ich  wyższość,  przegrywając  na mecie  wyraźnie  bo  5.25  sek., 

uzyskując pomimo tego drugi rezultat obu przedbiegów. W wyniku tego, że tylko zwycięska 

dwójka  zdobywała  bezpośredni  awans  do  finałowej  stawki  nasza  dwójka  musiała  szukać 

swoich szans na awans w repasażu, który wygrała ze zdecydowanie najlepszym rezultatem 

obu wyścigów tej fazy eliminacji. Po takich wynikach w eliminacjach było wiadomo, że nasze 

zawodniczki w finale będą jednymi z faworytek. W finale okazało się, że nie wszystkie osady 

w  fazie  eliminacji  ujawniły  swoje  pełne  możliwości.  Wyścig  finałowy  mocno  rozpoczęły 

Niemki, ale narzuconego przez siebie tempa same nie wytrzymały w dalszej części dystansu. 

Od  startu  w walce  nie  liczyły  się  Kanadyjki,  natomiast  pozostałe  osady  stoczyły  pomiędzy 

sobą twardą walkę o podział medali. Na mecie swoją wyższość udowodniły Japonki, za nimi 

były  Polki  ale  już  tylko  ze  stratą  1.05  sek.  Zmniejszyły  więc  różnicę  z  przedbiegu 

czterokrotnie. Kolejne trzy dwójki – Polska, Włochy i Holandia wpłynęły na metę w przedziale 

0.58 sek., co oddaje zaciętość walki na finiszu. Nasze zawodniczki bardzo dobrze popłynęły 

trzecią  pięćsetkę  na  której  wyszły  na  drugie miejsce,  a  na  ostatnim  odcinku  odparły  atak 

mocno finiszujących Holenderek. 

W  pierwszym wyścigu na Uniwersjadzie widać było u naszych zawodniczek brak pewności 

w wiosłowaniu, a mogły na  to mieć wpływ wysoka  temperatura  i wilgotność  i  zawodniczki 

nie  były  pewne  reakcji  swoich  organizmów.  W  wyścigu  repasażowym  i  w  finale  Polki 

wiosłowały  już  z  dużą dojrzałością  i wolą walki  co  znalazło  odzwierciedlenie w  końcowych 

wynikach. 

 

3. DWÓJKA PODWÓJNA MĘŻCZYZN  M2x 
 
  Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Grabowski Dawid  26 lat  Posnania Poznań 
Wicenciak Adam  26 lat  KW04 Poznań 
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  Trenerzy klubowi:  
  Hoffmann Maciej   ‐ Posnania Poznań 
  Rewers Mirosław  ‐ KW04 Poznań 

   
      Trener prowadzący w reprezentacji: 
      Sycz Robert 
 
  Osiągnięty wynik: 

  Srebrny medal 
 

Na  starcie Uniwersjady  stanęło  czternaście męskich  dwójek  i  zastosowano  ten  sam  system 

eliminacji  jak  w  przypadku  jedynki  wagi  lekkiej  mężczyzn.  Wśród  zgłoszonych  osad  w  tej 

konkurencji znalazły się dwójki zestawione z zawodników światowej czołówki. Przede wszystkim 

to załoga Litwy – wice Mistrzowie Świata z 2013 r., czwarta dwójka ubiegłorocznych Mistrzostw 

Świata i Mistrzowie Europy z 2014 r. Dwójkę Ukrainy stanowiło dwóch ubiegłorocznych Mistrzów 

Świata  w  czwórce  podwójnej,  a  w  niemieckiej  wiosłował  Mistrz  Olimpijski  i  ubiegłoroczny 

brązowy  medalista  Mistrzostw  Świata  Seniorów  w  czwórce  podwójnej  z  Mistrzem  Świata 

Juniorów i medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Świata z poprzednich lat. Reprezentująca Polskę 

dwójka w tym składzie startowała w tym sezonie w pierwszej reprezentacji w Pucharze Świata w 

Bled  na  początku  maja  i  w  Mistrzostwach  Europy  Seniorów  w  Poznaniu.  Wskutek  niezbyt 

udanych  startów  i przegranego krajowego wyścigu kwalifikacyjnego w Wałczu nie pojechali na 

kolejny  Puchar  Świata.  Adam  Wicenciak  zdobył  złoty  medal  w  skifie  w  tegorocznych 

Mistrzostwach  Polski  Seniorów  oraz  srebrny  medal  w  ubiegłorocznych  Akademickich 

Mistrzostwach Świata we francuskim Gravelines. Dawid Grabowski w tych samych Akademickich 

Mistrzostwach  był  złotym  medalistą  w  dwójce  podwójnej.  Obaj  byli  srebrnymi  medalistami 

Mistrzostw  Europy  Seniorów  w  2013  r.  w  czwórce  podwójnej.  Stąd  wynika,  że  są  czołowymi 

zawodnikami naszych wioseł krótkich, a jednak na początku tego sezonu mieli ogromny problem 

ze wspólnym zgraniem się w dwójce. 

Na Uniwersjadzie wystartowali  trzykrotnie. W  swoim przedbiegu  odnieśli  zwycięstwo  i  to  z 

najlepszym  rezultatem  wszystkich  trzech  wyścigów  tej    fazy  eliminacji.  W  półfinale  dość 

niespodziewanie nieznacznie (0.57 sek.) ulegli dwójce Włochów ale i tak uzyskali trzeci czas fazy 

półfinałowej. Oznaczało to, że są przed finałem jednymi z kandydatów do podium. W finale od 

startu do mety prowadzili najbardziej utytułowani w tej stawce Litwini, mając przy tym wszystkie 

najlepsze odcinki 500 m. Na drugim miejscu  również od  startu do mety płynęli  bardzo dobrze 

wiosłujący Polacy, którzy także trzy pierwsze odcinki mieli lepsze od pozostałych przeciwników z 

wyjątkiem Litwinów. Niestety to kosztowało ich sporo sił i na końcu nieco osłabli dopuszczając do 

nerwowej  walki  na  finiszu  z  mocnymi  Niemcami.  Jednak  przewaga  uzyskana  przez  1500  m. 

pozwoliła dowieźć im srebrny medal z różnicą 0.81 sek. nad Niemcami. 

Trzeba stwierdzić, że to był bardzo dobry start debla Wicenciak‐Grabowski na Uniwersjadzie, 

zawodnicy   w mocnej obsadzie niczym nie przypominali swoich startów w Pucharze Świata czy 

Mistrzostwach Europy. Walczyli z determinacją i w dobrym stylu technicznym. Być może musiało 

minąć trochę czasu na zgranie i uwierzenie we własne możliwości, a być może ostatnia szansa na 

pokazanie własnej wartości wyzwoliła u zawodników dodatkową ogromną motywację. 
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4. DWÓJKA PODWÓJNA KOBIET    W2x 
 

Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Borkowska Ariana  23 lata  Tryton Poznań  
Lewandowska Sylwia  24 lata  WTW Warszawa 

 

      Trenerzy klubowi:  
  Majewski Patryk    ‐ Tryton Poznań 
  Kotwińska Danuta    ‐ WTW Warszawa 
 

      Trener prowadzący w reprezentacji: 
      Skwarski Adam 
 
  Osiągnięty wynik: 

  V miejsce 
 

     
 

Do  Uniwersjady  w  tej  konkurencji  stanęło  na  starcie,  podobnie  jak  wśród  mężczyzn, 

czternaście  dwójek  podwójnych.  Zastosowano  zatem  ten  sam  system  eliminacji  z  trzema 

przedbiegami,  jednym  repasażem  i  dwoma  półfinałami.  Wśród  zgłoszonych  zawodniczek 

najmocniejszymi  z  pewnością  były  Litwinki; Mistrzynie  Świata  i  Europy  Seniorek  z  2013  r., 

wicemistrzynie  Europy  w  2014  i  2015  r.  w  tej  konkurencji.  Dwójkę  Ukrainy  stanowiły 

zawodniczki  z  piątej  czwórki  podwójnej  tegorocznych  Mistrzostw  Europy  w  Poznaniu.  W 

innych  dwójkach  wiosłowały  zawodniczki  z  których  niektóre  pojedynczo  miały  medale  w 

młodszych grupach wiekowych w poprzednich latach.  

   Obie  zawodniczki  z  polskiej  dwójki  także miały medale w Mistrzostwach  Świata  ale w 

czwórkach  podwójnych.  Sylwia  Lewandowska  była  brązową medalistką Mistrzostw  Świata 

Seniorek  w  2013  r.,  a  Ariana  Borkowska  dwukrotną  srebrną  medalistką  Młodzieżowych 

Mistrzostw  Świata  w  2014  i  2015  r.  Obie  zawodniczki  niemalże  cały  czas  były 

przygotowywane wspólnie  z  pierwszą  reprezentacją do  sezonu. Nie  zakwalifikowały  się do 

składu pierwszej czwórki na Mistrzostwa Świata głównie z powodu kontuzji, a  ich głównym 

celem w tym roku stał się start w regatach Uniwersjadowych.  

   W Chungju  nasza  dwójka wystartowała  trzykrotnie. Najpierw wygrały  swój  przedbieg, 

jak  się  później  okazało  po  szczęśliwie  dobrym  losowaniu,  gdyż  w  nim  znalazły  się  dwójki 
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spoza finału A. Uzyskały przy tym dopiero piąty rezultat wszystkich trzech eliminacji. Polki w 

tym  wyścigu  wyraźnie  dominowały  prowadząc  od  startu  do  mety.  Ostatecznie  na  mecie 

wyprzedziły drugie Kanadyjki o 8.52 sek. W półfinale debel Borkowska‐Lewandowska trafiła 

do  jednego  biegu  wspólnie  z  Ukrainkami  i  Chinkami  oraz  Czechami,  USA  i  Argentyną. 

Wygrały  dobrze  dysponowane  w  tych  zawodach  Ukrainki  prowadząc  od  startu  do  mety, 

mając przy tym najlepsze rezultaty pierwszych trzech pięćsetek. Na finiszu niezagrożone, nie 

były  zmuszone  do  specjalnego  finiszu.  Nasze  zawodniczki  zajęły  drugie  miejsce,  równie 

pewnie  pokonując  trzecie  na  mecie  Chinki.  Polki  uzyskały  czwarty  czas  obu  półfinałów 

jedynie 1.09 sek. porównywalnie gorszy od drugich w pierwszym półfinale Białorusinek. Była 

więc  przed  finałem  ogromna  szansa  na  kolejny medal wioślarskiej  Uniwersjady  dla  Polski. 

Niestety  rzeczywistość  okazała  się  zgoła  odmienna.  Od  początku  mocno  zaatakowały 

Ukrainki  i  rozpoczęły wyrównaną walkę do półmetka  z  faworyzowanymi  Litwinkami. Nasza 

dwójka próbowała jeszcze na początku gonić rywalizującą parę, ale  widocznie było to ponad 

ich aktualne możliwości, gdyż na drugiej pięćsetce zaczęły spadać z zajmowanego trzeciego 

miejsca.  Najpierw  minęły  je  równo  płynące  Białorusinki,  a  potem  także  niestety  Chinki  z 

którymi na mecie przegrały aż 8.8 sek., a przecież w półfinale spokojnie je pokonały o 4.52 

sek.  Polki  w  końcowej  części  wyścigu  płaciły  za  zbyt  ostrą  jak  na  ich  możliwości  jazdę  w 

pierwszej części dystansu, a na mecie straciły do złotych medalistek Litwinek aż 17.39 sek. 

Drugie były Ukrainki, a ambitne Chinki przegrały z Białorusią brązowy medal o 0.23 sek. 

   Nasza  dwójka  mimo  dużego  zaangażowania  i  waleczności  nie  zdołała  przebić  się  do 

strefy  medalowej,  choć  po  wyścigu  półfinałowym  apetyty  na  medal  były  bardzo  duże. 

Możliwe,  że  zawodniczki  nie  zdążyły  się  zregenerować,  a  presja  psychiczna  dodatkowo 

zrobiła swoje. Poza tym w dniu finałów zaczął padać deszcz i się ochłodziło. Był to też siódmy 

dzień pobytu zawodniczek w Korei. Jednak awans kobiecej dwójki do ostatecznej rozgrywki o 

medale jest z pewnością odzwierciedleniem ich aktualnego poziomu sportowego. 

 

5. CZWÓRKA BEZ STERNIKA WAGI LEKKIEJ MĘŻCZYZN  LM4‐ 
 
Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Drab Mateusz  23 lata  AZS AWF Gorzów Wlkp. 
Kamiński Dawid  23 lata  AZS AWFiS Gdańsk 
Pszczółkowski Bartosz  24 lata  AZS AWFiS Gdańsk 
Pszczółkowski Patryk  24 lata  AZS AWFiS Gdańsk 
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Trenerzy klubowi: 
Basta Piotr    – AZS AWF Gorzów Wlkp. 
Buliński Piotr    – AZS AWFiS Gdańsk 

 
Trener prowadzący w reprezentacji: 
Sroga Witold 
 
Osiągnięty wynik: 
V miejsce 

 
W  tej  konkurencji  do  Uniwesjady  zgłoszono  dziesięć  czwórek  jednak  na  starcie  nie  stanęła 

osada  Sri  Lanki,  stąd ostatecznie  rywalizowało  ich dziewięć. Rozegrano dwa przedbiegi  i  jeden 

uzupełniający  repasaż.  Z  każdego  z  tych  wyścigów  po  dwie  pierwsze  osady  awansowały 

bezpośrednio do finału A, czyli do walki o medale, a pozostali w finale B walczyli o podział miejsc 

w przedziale 7 – 9. 

Wśród  zgłoszonych  osad  najmocniejszymi  wydawali  się  być  Niemcy.  Wszyscy  czterej 

zawodnicy to Mistrzowie Świata Seniorów w ósemce wagi lekkiej 2014 i 2015 r. Japończycy zajęli 

w tym roku piąte miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w czwórce bez sternika wagi 

lekkiej, a dwóch wioślarzy    z włoskiej  czwórki było Mistrzami Świata Seniorów w ósemce wagi 

lekkiej  w  2013  r.  Polskę  reprezentowała  czwórka  złożona  z  dwóch  dwójek  bez  sternika  wagi 

lekkiej, które w tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów  zdobyły srebrny i brązowy medal. 

Taki  sam  skład  czwórki  próbowany  był w  pierwszym  tegorocznym Pucharze  Świata w  Bled  na 

początku  maja,  gdzie  zajął  ósme  miejsce.  Podobny  skład  osobowy  (tylko  z  jedną  zmianą)  w 

ubiegłorocznych  Akademickich  Mistrzostwach  Świata  we  francuskim  Gravelines  zajął  szóste 

miejsce. 

Na  Uniwersjadzie  nasza  czwórka  wystartowała  dwa  razy.  W  przedbiegu  zajmuje  drugie, 

premiowane bezpośrednim awansem do finału miejsce, uzyskując przy tym czwarty rezultat obu 

wyścigów. W tym wyścigu osada polska wykazuje dużą konsekwencję. Przegrywając  jeszcze na 

500 m przed metą 0.14 sek. drugie premiowane miejsce potrafiła pokonać groźnych Włochów. 

Od startu do mety niezagrożeni w tym wyścigu prowadzili Japończycy. W finale ogromne ambicje 

zawodników  i  wola  zdobycia  medalu  w  Uniwersjadzie  ma  ogromny  wpływ  na  ostateczne  ich  

miejsce. W momencie kiedy start nie ułożył się po ich myśli i zostali nieco, zajmując piąte miejsce 

na  pierwszym punkcie  kontrolnym pomiaru  czasu  po  pięciuset metrach  ze  stratą  1.57  sek.  do 

prowadzących  Japończyków,  zamiast  płynąć  konsekwentnie  swoim  rytmem,  podobnie  jak  w 

przedbiegu, niepotrzebnie na siłę podnoszą tempo wiosłowania przez co tracą rytm i dynamikę. 

Wiosłują „jeden na jeden”, bez odbicia, nie pozwalają  łodzi wypłynąć przez co stopniowo tracą 

dystans  do  czołówki  i  ostatecznie  zajmują  dopiero  piąte  miejsce  tracąc  do  pierwszych 

Japończyków 12.63 sek., a do Włochów  z którymi wygrali w przedbiegu nie wpuszczając ich tym 

samym bezpośrednio do finału (którzy zdobyli Brązowy medal) 8.36 sek. 

Nasza  czwórka  wagi  lekkiej  po  niezłym  przedbiegu  w  finale  zawiodła  przede  wszystkim 

samych  siebie.  Na  chwilę  obecną  lepiej  prezentuje  się  na  treningach  niż  w  torze  w  trakcie 

wyścigów.  Ambicje  zawodników  przerastają  ich  obecne  możliwości.  W  celu  podniesienia 

poziomu  sportowego  muszą  przede  wszystkim  zmodyfikować  technikę  wiosłowania  oraz 

zdecydowanie wzmocnić się fizycznie. 
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6. JEDYNKA KOBIET      W1x 
 
Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Dittmann Joanna  23 lata  Lotto Bydgostia 

 

 
 

      Trener klubowy:  
Kozłowski Michał      ‐ Lotto Bydgostia 
 

      Trener prowadzący w reprezentacji: 
  Skwarski Adam 
 

  Osiągnięty wynik: 
  VI miejsce 
 

W tegorocznej Uniwersjadzie w Chungju wystartowało siedemnaście skifistek. Rozegrano 

trzy  przedbiegi  z  których  po  dwie  pierwsze  jedynki  bezpośrednio  awansowały  do  dwóch 

półfinałów,  a  następnie  dwa  repasaże,  z  których  po  trzy  pierwsze  osady  uzupełniły 

dwunasto‐osadową stawkę półfinałową. Z półfinałów trzy pierwsze skifistki stawały do walki 

o  medale,  a  pozostałe  do  walki  o  miejsce  w  przedziale  7  –  12.  Zawodniczki,  które  nie 

awansowały do półfinałów walczą w finale C o miejsce w przedziale 13 – 17. 

Najwyżej  notowanymi  zawodniczkami  startującymi w Uniwersjadzie  były  Litwinka  Linda 

Saltyte  –  dziesiąta  skifistka  w  ubiegłorocznych  Mistrzostwach  Świata  w  Amsterdamie  i 

czwarta  w  tegorocznych Mistrzostwach    Europy w  Poznaniu  (uzyskała  identyczny  czas  jak 

trzecia  Białorusinka  Kuchta)  i    Ukrainka  Natalia  Dovgodko  –  złota  medalistka  Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie w czwórce podwójnej. 

Polskę  reprezentowała  Joanna  Dittmann,  która  także  startowała  w  tej  konkurencji  w 

ubiegłorocznych Akademickich Mistrzostwach Świata w Gravelines. Niestety tam z powodu 

choroby  została  wycofana  w  trakcie  mistrzostw.  W  ubiegłorocznych  Młodzieżowych 

Mistrzostwach  Świata  zdobyła  srebrny  medal  w  czwórce  podwójnej.  W  tym  roku  była 

przygotowywana do startów w grupie kandydatek do pierwszej czwórki podwójnej seniorek. 

Wystartowała w niej raz w Regatach Międzynarodowych na początku maja w Bled. 

W  Korei  J.  Dittmann  wystartowała  trzy  razy.  W  przedbiegu,  w  którym  zajęła  drugie 

miejsce ulegając Holenderce Oldenburg 4.13 sek. i uzyskała szósty rezultat tej fazy eliminacji. 
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Polka próbowała  na początku narzucić  swoje  tempo wyścigu,  prowadząc po 500m,  jednak 

dalej  Holenderka  okazała  się  silniejsza.  W  półfinale  nasza  zawodniczka  trafiła  do  jednego 

wyścigu  z  dwoma w/w  faworytkami  tej  konkurencji  oraz  z mocną  fizycznie  zawodniczką  z 

Południowej Afryki, lecz znaną bardziej ze startów w dwójce bez sterniczki w Młodzieżowych 

Mistrzostwach  Świata  (finały  w    tej  konkurencji  w  2009,  2010  i  2011  roku).  Zgodnie  z 

przewidywaniami  Polka  o  trzecie  miejsce  stoczyła  twardą  walkę  z  zawodniczką  z  RPA,  a 

różnice  czasowe na poszczególnych kontrolnych punktach pomiaru  czasu co 500 m mówią 

same  za  siebie  –  0.11‐0.81‐1.12  i  2.47  sek.  przewagi  na  mecie.  Uzyskała  czwarty‐piąty 

rezultat obu półfinałów, wspólnie z Węgierką K. Gymes. Niestety za tą morderczą  walkę w 

półfinale obie zawodniczki (Polka i Południowoafrykanka) musiały zapłacić następnego dnia 

w swoich  finałach.  J. Dittmann zajęła  szóste miejsce w  finale A, natomiast K. Christowitz  z 

RPA zajęła piąte miejsce w finale B. 

Pomimo  tego  start  Joanny  Dittmann  w  regatach  uniwersjadowych  w  Chungju  należy 

uznać  za  dobry.  Awansowała  do  finału  A  wśród  siedemnastu  skifistek,  a  przy  odrobinie 

szczęścia w rozstawieniu półfinałowym mogła pokusić się o miejsce czwarte co by było w tej 

sytuacji wynikiem na miarę jej maksymalnych możliwości.  

 

7. CZWÓRKA BEZ STERNIKA MĘŻCZYZN   M4‐ 
 

Skład osady:  Wiek:  Klub: 
Juręczyk Dariusz  25 lat  AZS UMK Energa Toruń 
Kuczkowski Szymon  23 lata  AZS UMK Energa Toruń 
Lewandowski Łukasz  23 lata  PTW Płock 
Rosolski Damian  25 lat  AZS AWF Gorzów Wlkp. 

 

                 
    

     Trenerzy klubowi:  
Szumański Mariusz  ‐ AZS UMK Energa Toruń  
Karolak Jacek    ‐ PTW Płock 
Basta Piotr    ‐ AZS AWF Gorzów Wlkp.  
  

     Trener prowadzący w reprezentacji: 
     Sroga Witold 
 
  Osiągnięty wynik: 

  VII miejsce 
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Do tegorocznej Uniwersjady zgłoszono dziewięć osad w tej konkurencji. W związku z tym 

rozegrano  dwa  przedbiegi,  a  następnie  jeden  repasaż  uzupełniający.  Z  każdego  z  tych 

wyścigów  dwie  pierwsze  czwórki  bezpośrednio  awansowały  do  finału  A.  Pozostałe  trzy 

walczyły w finale B o miejsca 7 ‐9. 

W  składach  zgłoszonych  czwórek  dominowali  zawodnicy  młodzieżowi,  a  teoretycznie 

najlepszych   mieli Niemcy, gdyż wiosłowali  tam srebrni medaliści  z 2014  r. Młodzieżowych 

Mistrzostw  Świata  w  te  samej  konkurencji  i  Mistrzowie  Świata  Seniorów  z  tego  roku  w 

dwójce ze sternikiem, Włosi, którzy wystawili piątą młodzieżową czwórkę bez sternika z tego 

roku,  a  Ukraińcy  mieli  w  swoim  składzie  ubiegłorocznego  Mistrza  Świata  w  czwórce 

podwójnej seniorów. W pozostałych czwórkach startowali  również zawodnicy, którzy nigdy 

nie startowali na zawodach rangi mistrzowskiej FISA. 

Podobnie  i  w  polskiej  czwórce  Ł.  Lewandowski  nie  miał  za  sobą  żadnego  stażu  na 

podobnych  imprezach.  Pozostali  to  czołowi  zawodnicy  kadr młodzieżowych  z  poprzednich 

lat. Poza  tym D. Rosolski  zdobył  złoty medal w tej konkurencji w Akademickich Mistrzostw 

Świata w ubiegłym  roku; D.  Juręczyk  zdobył  złoty medal w ósemce  także w Akademickich 

Mistrzostwach Świata w 2012 r.; Sz. Kuczkowski startował w ósemce, która w Akademickich 

Mistrzostwach Świata w ub. roku była piąta. Niestety wspólnie w czwórce pływali krótko, bo 

tylko  na  sześciodniowym  zgrupowaniu  przed  wyjazdem  do  Korei  w  Wałczu. 

Najprawdopodobniej nie  inaczej było w przypadku większości startujących w Uniwersjadzie 

osad wielowiosłowych. Polska czwórka wystartowała w Chungju  trzy  razy. W przedbiegach 

zajęli  w  swoim  wyścigu  ostatnie  piąte  miejsce,  mając  za  przeciwników  cztery  najlepsze 

czwórki tych regat, które ostatecznie zajęły pierwsze cztery miejsca. Najgorsze niestety było 

jednak  to,  że  uzyskany  na  mecie  rezultat  był  jednym  z  najsłabszych,  co  nie  wróżyło  nic 

dobrego przed następnym wyścigiem repasażowym. W nim powtórnie zdecydowanie ulegli 

trzeciej i czwartej czwórce tej Uniwersjady. Pozostała więc honorowa walka w finale B, aby 

nie przegrać  z  czwórkami Chin  i  Południowej Afryki  z  którymi dość pewnie nasi  zawodnicy 

wygrali w repasażu (z Chinami 5.81 sek. i RPA 7.6 sek.). Jak się okazało, że nie przyszło im to 

tak  łatwo.  Po  twardej walce na  znikome prowadzenie wyszli  dopiero  za  półmetkiem,  a  na 

mecie przewaga wyniosła 2.75 sek. nad Chińczykami i 3.98 sek. nad RPA. Honor został więc 

uratowany i za ambicję należy samych zawodników pochwalić. 

W  trakcie  zgrupowania  i  zawodów  zauważalne  były  u  zawodników  braki  treningowe w 

zakresie wytrzymałościowym i  technicznym. W przyszłości należy się  jednak zastanowić czy 

przy  poziomie  naszego  krajowego  wioślarstwa  bez  specjalnego  przygotowania  można 

wysyłać  osady  na  tak  poważną  imprezę  jak  chociażby  Uniwersjada.  Męska  czwórka  bez 

sternika  była  przecież  jedyną  osadą  w  naszej  reprezentacji,  której  nie  udało  się  wejść  do 

finału A. 
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