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je i zadovoljstvo tako najaviti
da će ove godine na našem
natjecanju nastupiti braća
Sinković, Martin i Valent, aktualni svjetski prvaci, Mario
Vekić i Damir Martin, koji je
kao član onog slavnog hrvatskog četverca zajedno s braćom Sinković i Davidom Šainom bio svjetski prvak i na
Olimpijskim igrama u Londonu osvojio srebrnu medalju.
Dakle, zaista krema hrvatskog veslanja – zaključio je
Smilović, uz najavu da će se
na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu Rijeke u er-

gometrima održati i županijsko prvenstvo osnovnih škola, što će ovom natjecanju
dati posebnu draž budući da
će djeca imati prilike na djelu vidjeti najbolje hrvatske
veslače, upoznati se s njima,
vidjeti kako to rade svjetski
prvaci, ali i upoznati se s veslanjem.
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– Ergometar je jednostavna sprava, da se tako izrazim,
koja na suhom na najbolji
mogući način simulira veslački pokret, a zimi smo prinuđeni raditi na suhom jer

nemamo uvjeta izaći na vodu – malo je pojasnio Andrej
Smilović. – Bilo je nekih pokušaja, uglavnom neuspješnih, s nekim drugim spravama, ali ovaj ergometar koji će
se koristiti na našem prvenstvu pokriva 95 posto svjetskog tržišta i prihvaćen je od
svih veslačkih velesila svijeta.
I ono što će ovom natjecanju
dati posebnu draž je činjenica da najbolji veslači ne moraju nužno biti i najbolji na
ergometru, iz razloga što u
čamcu na rezultat utječe
mnogo više varijabli, a u ergometru je ipak u pitanju sa-

   ! "#



 # –    ć        ć

mo snaga – nastavio je Smilović, uz dodatak da velike
veslačke sile također imaju
svoja zimska prvenstva u ergometrima, da u svijetu postoje nekoliko ergometar
challengera s bogatim nagradnim fondom, a najpoznatija su svakako natjecanja u
Bostonu i Amsterdamu.
– Imat ćemo i mi nagradni
fond, za naše prilike riječ je o
velikim novcima, ali za prilike u nekim drugim hrvatskim sportovima to su ipak u
pitanju smiješni iznosi. No,
mi znamo put, iz godine u
godinu pokazujemo da imamo znanja i ljude koji znaju
raditi i ovo, i slična natjecanja mogu samo biti sve
bolja i bolja – zaključio je
Smilović.
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!"#  Krema hrvatskog
veslanja ove će se subote
okupiti u dvorani »3. maj« na
Kantridi. Nije riječ ni o kakvoj šali, već o natjecanju kojim će veslači i službeno
okončati zimski dio sezone.
Naravno, riječ je o natjecanju
u ergometrima, jubilarnom
desetom u organizaciji Veslačkog kluba »Jadran« i prvom koji nosi predznak međunarodni. Otvoreno prvenstvo Rijeke u ergometrima
trebalo bi okupiti 200-tinjak
veslača i veslačica iz Hrvatske i Italije, a posebnu draž
natjecanju dat će činjenica
da će na njemu nastupiti i
najbolji hrvatski veslači.
– Osam godina natjecanje
smo imali u našem klubu, a
budući da smo shvatili da
naš prostor na Delti više nije
primjeren, prošle smo se godine preselili u dvoranu »3.
maj«. Ove godine odlučili
smo napraviti organizacijski
iskorak i osigurati da na njemu nastupe najbolji hrvatski
veslači – započeo je Andrej
Smilović, predsjednik Veslačkog kluba »Jadran«. – Čast mi
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Ono što će potencijalnim
gledateljima biti posebno zanimljivo jest činjenica da će
se čitavo natjecanje moći
pratiti na videozidu, kompjutorski povezanom sa svakim ergometrom. Upravo taj
videozid i mogućnost praćenja utrka daje posebnu
draž natjecanju što će imati i
svoju edukativnu notu. Početak je zakazan za 11.45 sati, nakon toga održat će se i
utrka dana, odnosno odmjeravanje snaga najboljih seniora, u 12.45 sati predviđena je utrka osnovnoškolaca,
a u međuvremenu će biti
održana demonstracija veslanja s ciljem popularizacije
ovog napornog sporta.
– Veslanje je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova
i moram čestitati organizatorima na ustrajnosti u organizaciji ovog, vjerujem da će se
ljudi u to imati prilike uvjeriti, izuzetno atraktivnog natjecanja, što za krajnji cilj ima
i popularizaciju veslanja među mladima. Ako i jedno dijete nakon ovoga prvenstva
ostane u veslanju i upiše se u
»Jadranovu« školu, to će već
biti ogroman uspjeh – rekao
je Igor Načinović, pročelnik
Odjela za sport i tehničku
kulturu grada Rijeke.

