
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 
W ostatnią sobotę i niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Ogólnopolskie Drużynowe Mistrzostwa Dzieci 10-11 lat 

w pływaniu. Nasz zespół klasy 4, na 92 starty indywidualne uzyskał 76 nowych rekordów życiowych!!!  

Serdecznie gratuluję wszystkim udanych startów! 

Szczególnie chciałbym wyróżnić zawodniczki i zawodników z pierwszej dziesiątki poszczególnych konkurencji. Są to: 

Anna Kaczyńska  - 3 miejsce na 100m. stylem grzbietowym 

   - 6 miejsce na 200m. stylem dowolnym 

   - 6 miejsce na 200m. stylem zmiennym 

   - 10 miejsce na 100m. stylem dowolnym 

 

Świderska Zuzanna - 4 miejsce na 50m. stylem grzbietowym 

Oleszkiewicz Mateusz  - 9 miejsce na 50m. stylem motylkowym 

Misztal Klaudia  - 10 miejsce na 100m. stylem klasycznym 

 Teraz kolejne zawody rangi ogólnopolskiej czekają nas po wakacjach, na których życzę wszystkim Delfinkom jeszcze 

bardziej udanych startów!!! 

          Trener – Jacek Łukomski 

  

Anna Kaczyńska – 3 miejsce na 100m. st. grzbietowym.  Anna Kaczyńska- 6 miejsce na 200m. st. dowolnym. 

                

Zuzanna Świderska- 4 miejsce na 50m. st. grzbietowym. Anna Kaczyńska- 6 miejsce na 200m. st. zmiennym. 



„DELFINKI” w trakcie zawodów  

 Dzieci z klasy III a również brały udział w tych zawodach ,startując we wszystkich konkurencjach indywidualnych 

przewidzianych dla rocznika 2004: 50 m kraulem , 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 100 m stylem 

zmiennym. Wszyscy dzielnie walczyli poprawiając swoje rekordy życiowe.  

Najlepiej wypadła Wiktoria Raczyńska, która dwukrotnie stanęła na drugim miejscu podium ( 50 kraulem, 50 grzbietem) 

oraz jeden raz na miejscu trzecim ( 50 klasykiem). 

Drugim zawodnikiem, który zdobył dyplom , był Jaś Walas, który zajął V miejsce w stylu klasycznym. 

Jako drużyna zajęliśmy IV miejsce w okręgu łódzkim. 

GRATULACJE I BRAWA DLA WSZYSTKICH STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW ORAZ ICH RODZICÓW , KTÓRZY DZIELNIE 

DOPINGOWALI SWOJE DZIECI. 

   



   

   

Wiktoria Raczyńska – II m     Wiktoria – III m 

  

Jaś Walas -  V m     Jaś i Wiktoria – szczęśliwi z dyplomami i medalem 

 

Opracowanie: Monika Rozwadowska i Jacek Łukomski 



  

Relaks po zawodach. 


