
Sprawozdanie z zawodów. 

4 listopada 2014 na pływalni SP nr 149 w Łodzi odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności i Wytrzymałości 

dla klubów województwa łódzkiego. Wszystkie zawodniczki i zawodnicy płynęli 200 metrów stylem zmiennym i 400 

metrów stylem dowolnym. 

 

W zawodach tych startowały  zawodniczki i zawodnicy rocznika 2003 : 

Kamoda Martyna, Kaczyńska Anna, Lindner Agata, Łyszkowska Weronika, Raj Katarzyna, Wiaderna Amelia, Auguściński 

Mateusz, Chudzik Mateusz, Dobosz Adam, Kędzierski Tomasz, Leśniewski Patryk, Łysakowski Kacper, Mielczarek Hubert, 

Oleszkiewicz Mateusz, Pawlak Hubert, Pawłowski Bartosz, Pesci Gabriel, Skurczak Mateusz, Sobczyk Mikołaj, Straszyński 

Kacper. 

 Chciałbym pogratulować zawodniczkom i zawodnikom uzyskania nowych „życiówek” i sportowej postawy! 

Na szczególne wyróżnienie zasługują: 

 Anna Kaczyńska, która zdobyła 3 miejsce i brązowy medal na 200 metrów stylem zmiennym 

 Tomasz Kędzierski, który zdobył dyplom za zajęcie 6 miejsca na 200 metrów stylem zmiennym. 

 

 Chciałbym również wyróżnić poniższe osoby za uzyskanie bardzo dużych popraw w odniesieniu do poprzedniego 

najlepszego wyniku na danym dystansie, a są to: 

 Kacper Straszyński poprawa na 200 m. st. zmiennym o 12,97 sek. A na 400 m. st. dow.  o 29,99 sek.! 

 Adam Dobosz poprawa na 200 m. st. zmiennym o 6,35 sek. I na 400 m. st. dow. o 50,37 sek.! 

 Patryk Leśniewski poprawa na 200 m. st. zmiennym o 11,67 sek. A na 400 m. st. dow. o 23,43 sek.! 

 Kasia Raj poprawa na 400 m. st. dowolnym o 23,20 sek. 

 Gabriel Pesci poprawa na 400 m. st. dowolnym o 21,62 sek. 

 Mikołaj Sobczyk poprawa na 400 m. st. dowolnym o 21,22 sek. 

 Kacper Łysakowski poprawa na 400 m. st. dowolnym o 17,89 sek. 

 Artur Kołaciński poprawa na 400 m. st. dowolnym o 16,49 sek. 

 Agata Lindner poprawa na 400 m. st. dowolnym o 15,39 sek. 

 Mateusz Oleszkiewicz poprawa na 400 m. st. dowolnym o 15,08 sek. 

 Bartosz Pawłowski poprawa na 400 m. st. dowolnym o 13,23 sek. 

 Hubert Pawlak poprawa na 400 m. st. dowolnym o 12,04 sek. 

 Mateusz Skurczak poprawa na 200 m. st. zmiennym o 8,55 sek. 

Trener  - Jacek Łukomski 



 

Ania Kaczyńska III miejsce na 200 metrów stylem zmiennym. 

 

 

Tomek Kędzierski VI miejsce na 200 metrów stylem zmiennym. 

 

 



 

Zespół na zawodach  

 

Zespół na zawodach cd. 


