
Sprawozdanie z zawodów o Mistrzostwo Klas III województwa łódzkiego – runda I b. 

 21 października na pływalni miejskiej w Łasku odbyły się zawody pływackie o Mistrzostwo Klas III  województwa 

łódzkiego. W zawodach, oprócz nas, udział  wzięło 9 ekip z naszego województwa. 

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

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

Muras Bartosz, Papis Sandra, Piekarska Natalia, Prokop Oliwia, Rutkowski Bartosz, Stępiński Jan, Trębska Ewa, Urbański 

Sebastian, Wiaderny Maksym, Wolny Bartosz, Zalasa Bartłomiej. 

 Nasz start się okazał się bardzo owocny. Zdobyliśmy 3 medale, 5 dyplomów oraz poprawiliśmy w 44 startach 28 

starych rekordów życiowych! 

Na podium stawali: 

Karina Łysakowska – złoty medal na dystansie 25 metrów stylem motylkowym oraz brązowy medal na 25 metrów stylem 

klasycznym. 

Jan Gajda – brązowy medal na dystansie 25 metrów stylem motylkowym. 

Dyplomy zdobywali: 

Michał Kąsiel – 5 miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym, 

Jan Gajda – 6 miejsce na dystansie 25 metrów stylem klasycznym. 

Największe poprawy  uzyskali w odniesieniu do poprzednich swoich rekordów życiowych: 

Bartosz Wolny – poprawa o 8, 49 sek. wyniku na 50 metrów stylem dowolnym, 

Karol Kryszczuk – poprawa o 8,46 sek. wyniku na 50 metrów stylem dowolnym, 

Oliwia Prokop – poprawa o 5,17 sek. wyniku na 50 metrów stylem dowolnym, 

Jan Stępiński – poprawa o 3,46 sek. wyniku na 25 metrów stylem klasycznym oraz  

Mateusz Michałowski – poprawa o 3,04 sek. wyniku na 25 metrów stylem klasycznym. 

 Wszystkim serdecznie gratuluję super postawy na zawodach, uzyskanych wyników i trzymam kciuki za dalsze postępy. 

Dziękuję również Rodzicom, którzy tradycyjnie wspierali nas swoim głośnym dopingiem, który młodym pływakom dodawał 

skrzydeł!!! 

          prowadzący grupę – Jacek Łukomski 

Fotoreportaż z zawodów: 
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Karina Łysakowska – I miejsce na 25 metrów stylem motylkowym. 

   

Jaś Gajda – III miejsce na 25 metrów stylem motylkowym. 

   

Karina Łysakowska – III miejsce na 25 metrów stylem klasycznym. 

 



   

Michał Kąsiel – V miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. 

   

Jaś Gajda – VI miejsce na 25 metrów stylem klasycznym. 

 

Nasza wesoła gromadka po zawodach  


