
Sprawozdanie z Mistrzostw Klas II – I runda. 

 20 listopada 2014 roku na pływalni w Aleksandrowie Łódzkim odbyła się I runda Mistrzostw Klas II w pływaniu. 

Nasze barwy reprezentowali: Adamczyk Katarzyna, Balbierz Bartosz, Bednarz Piotr, Dąbek Paweł, Gajda Jan, 

Grocholińska Małgorzata, Kąsiel Michał, Kryszczuk Karol, Łobejko Natalia, Malinowski Oliwier, Michałowski Mateusz, 

Muras Bartosz, Papis Sandra, Piekarska Natalia, Prokop Oliwia, Rutkowski Bartosz, Smerd Natalia, Stępiński Jan, 

Szewczyk Aleksander, Trębska Ewa, Urbański Sebastian, Wiaderny Maksym, Wolny Bartosz, Zalasa Bartłomiej, 

Zygmanowski Oskar pod opieką wychowawczyni -  Iwony Strumińskiej i trenera - Jacka Łukomskiego. 

W zawodach wystartowało ponad 100 dziewcząt i ponad 130 chłopców z całego województwa! Był to pierwszy taki start 

dla wszystkich dziewcząt i chłopców, gdzie mogli skonfrontować z innymi tego czego się nauczyli. 

 „Delfinki” w zdecydowanej większości zaprezentowały ogromną wolę walki oraz chęci pokonania swoich słabości 

i na łącznie 50 startów uzyskały poprawę  aż 38 nowych rekordów życiowych!!! Serdecznie gratuluję !!! Jest to bardzo 

dobry prognostyk na przyszłość. 

 Oprócz świetnej postawy „Delfinków” na ogromne wyróżnienie zasługują wszyscy Rodzice, Babcie, Dziadkowie 

oraz pozostali bliscy, którzy bardzo licznie stawili się na zawodach i z ogromnym banerem gorąco dopingowali swoje 

pociechy!!! Śmiało można powiedzieć, że nikt inny nie miał takich wspaniałych kibiców ani takiego  głośnego  wsparcia 

jak „Delfinki”!!!! 

 Serdecznie dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za wspaniałą sportową postawę, kibicom za 

wspaniały doping i Pani Iwonie Strumińskiej za ogromną pomoc !!! 

Do zobaczenia na kolejnych zawodach klasy II.  

Jacek Łukomski 

Fotoreportaż z zawodów: 

 

Zapoznajemy się z nowym miejscem, to tutaj zdobędziemy pierwsze szlify….. 



 

Jak to dobrze, że pani Iwonka jest z nami  



 

Zbieramy siły… 



 

Odprawa co i jak …. 



 

Prezentacja zespołów. 

 

 

Rozgrzewka przed startem. 



 

Gdzie jest ta meta?... 

 

Płyniemy pod uważnym wzrokiem sędziego  



 

Lewa – prawa – lewa – prawa ….. 

 

Szybciej, szybciej!!! 



 

Wystarczy przeczytać i od razu wiadomo komu kibicujemy! 



 

Nikt takiego baneru nie ma jak my!!! 



 

Wystarczy spojrzeć i od razu wiadomo kto ma najwspanialszych kibiców!!! 

Ble, ble, ble, a jutro będzie dowolne  

 



 

Wracamy do domu? A kiedy kolejne zawody trenerze? 


