
 
 

Komentarz po MŚ Poznań Malta 2010 

 
Po zako ńczonych Mistrzostwach Świata Seniorów nadszedł czas na 
podsumowanie wyst ępu naszej reprezentacji. O komentarz startów 
i wyników poprosili śmy Trenerów Głównych Kadry.  
 
Pierwszy podsumowuje Trener Główny Kanadyjkarzy Sta nisław 
Rybakowski : 
„W konkurencjach kanadyjkowych  na M Ś w Poznaniu prognozowano 
dwie realne szanse medalowe, jedn ą w konkurencji olimpijskiej 
C-2 1000m i jedn ą nieolimpijskiej C-2 200m. Zadanie  zostało 
wyznaczone równie ż jako cel główny przygotowa ń do Igrzysk 2012 
w Londynie. Słabsza chwilowa dyspozycja osady w tym  dniu 
uniemo żliwiła realizacj ę zadania. Rezultaty osi ągni ęte podczas 
MŚ w konkurencji C-2 wskazuj ą, że droga jest prawidłowa. 
Jeste śmy w stanie wystawi ć do regat cztery niemal że równe C-2, 
zawsze jednak wystartuje osada b ędąca w najlepszej dyspozycji 
startowej. Pion szkolenia PZK zawsze b ędzie otrzymywał do 
zatwierdzenia taki wniosek od trenera. Oceny kanady jkarzy 
nale ży dokona ć według zada ń ustalonych dla poszczególnych 
kategorii C-1; C-2; C-4 oraz sztafety C-1x4. Zadani a poza C-1 
200m zostały wykonane. 
W ocenach poziomu wyszkolenia zawodników świadczy poziom 
sztafet. My jeste śmy na 3-cim miejscu i t ę pozycj ę nale ży 
traktowa ć jako aktualny wyznacznik dla naszych zawodników. N ie 
obyło si ę bez tzw. niespodziewanych okoliczno ści - wywrotka 
zawodnika Tyszy ńskiego na 5000m tu ż po starcie.  
W wyścigach finałowych wystartowało jedenastu zawodników :U-23  
5-ciu zawodników, JUNIOR 1 zawodnik. Wszyscy wymien ieni to 
medali ści na dystansach olimpijskich z tegorocznych ME w 
MOSKWIE, 6-ciu seniorów wielokrotnych medalistów Pu charów 
Świata. To pozwala my śle ć perspektywicznie o budowaniu dru żyny 
na Londyn.  
Polski Zwi ązek Kajakowy zapewnił organizacyjnie w 100% 
realizacj ę planu szkoleniowo-startowego, bez którego nie 
byłoby mo żliwo ści realizacji planowanych  zało żeń.” 
 
 
Trener Główny Kadry Kobiet Tomasz Kryk wyst ęp swoich 
podopiecznych komentuje nast ępuj ąco: 
„Start kobiet w Mistrzostwach Świata Seniorów w Poznaniu 
nale ży uzna ć za udany. W porównaniu do ubiegłego roku 
zakwalifikowano wszystkie osady do biegów finałowyc h „A”.  
Dru żyna zdobyła 15 pkt. w konkurencjach olimpijskich (r ok temu 
10 pkt.), 2 medale w bardzo silnej i wyrównanej sta wce 
zawodniczek - srebrny K2 200 i br ązowy K4 500 metrów. Była 
realna szansa na zdobycie medalu w K2 500 i K1 200 metrów, co 



potwierdzały biegi eliminacyjne i półfinałowe. Przy  bardzo 
wysokim poziomie tych konkurencji nasze osady uplas owały si ę 
tu ż za podium.  
W mistrzostwach wystartowało 8 zawodniczek: 3 senio rki, 4 z 
grupy U-23 oraz 1 juniorka. Uzyskane wyniki w Mistr zostwach 
Świata, a tak że dobre wyst ępy w Mistrzostwach Europy i 
Pucharach Świata potwierdzaj ą wła ściwy kierunek prowadzonych 
przygotowa ń do IO Londyn 2012.  
Polski Zwi ązek Kajakowy zapewnił bardzo dobre warunki 
przygotowa ń, bez których nie osi ągnęliby śmy powy ższych zało żeń 
wynikowych. Całej grupie zawodniczek, sztabowi tren erskiemu 
oraz zespołowi medycznemu nale żą si ę podzi ękowania za prac ę 
wło żoną w przygotowania grupy kobiet.” 
 
 
Trener Główny Kadry Kajakarzy Robert Włodarczyk wys t ęp swoich 
zawodników ocenił zwi ęźle:     
 
Mistrzostwa Świata w Poznaniu były kolejnym sprawdzianem przed 
zbli żaj ącymi si ę Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie (2012 r.). 
Wyniki uzyskane przez poszczególne osady s ą dobre, ale wci ąż 
nie spełniaj ą oczekiwa ń - ambicji grupy. By wygrywa ć z 
najlepszymi w świecie czeka nas wiele ci ężkiej pracy. 
Zawodnicy robi ą post ępy, co cieszy i mobilizuje do wi ększego 
wysiłku. Do sierpnia 2012 r. pozostały dwa lata, cz as ten 
podporz ądkowany zostanie jednemu celowi - sukcesowi w 
Igrzyskach Olimpijskich. 
 
 
 


