
Grand Prix Puchar Polski Kraków 2015 

W dniach 24-25 października na krakowskiej pływalni AWF odbyły się pierwsze ogólnopolskie 

zawody z serii Grand Prix w sezonie 2015/2016. Nasz klub reprezentowali:Julia Bartczak, Bartek 
Malewski, Zuzanna Dzwonnik, Ewelina Włodarczyk oraz Wojtek Felińczak. Podopieczni 
trenera Łukasza Przybysza zaprezentowali się doskonale, uzyskali świetne miejsca (przypomnijmy, 
że rywalizowali w kategorii Open, przez co mieli okazję ścigać się z najlepszymi zawodnikami w 
Polsce), a co najważniejsze poprawili wiele ze swoich dotychczasowych życiówek. To znak, że 
treningi idą w dobrym kierunku, a wysiłek nie idzie na marne! 

Poniżej znajdują się ich najlepsze wyniki: 

Ewelina Włodarczyk: 8 miejsce na dystansie 50m grzbietowym (30.36), 9 miejsce na 100m 
grzbietowym (1.05.30), 10 miejsce na 50m motylem –  (29.06), 26 miejsce na 100 kraulem 
(nowy, wspaniały rekord życiowy – 59.57) 

Zuzanna Dzwonnik: 6 miejsce w konkurencji 200 zmiennym (2.24.03), 7 miejsce na 400m 
zmiennym z czasem 5.03.19 (wynik ten jest nowym rekordem życiowym Zuzi, na chwilę obecną 
daje jej pierwsze miejsce w rankingu w roczniku 00 na tym dystansie), 13 miejscena 200 

motylem – nowy rekord klubu: 2.24.06, ten czas jest również pierwszym w 
rankingu juniorów 15-letnich w tej konkurencji :). 

Julia Bartczak: czas 1.08.29 na 100m stylem motylkowym dał jej 34 miejsce, 

Juliapoprawiła też o ponad 0,3 sekundy życiówkę na 50m klasycznym (uzyskała rezultat 36.11) 
oraz ustanowiła nowy rekord życiowy na 50m motylem (30.22). 

Bartek Malewski –  poprawił swoje dotychczasowe rezultaty na 100, 200 kraulem, o 
kolejno 0,5 i 1 sekundę oraz ustanowił nową życiówkę na 50 motylem (32.86). 

Wojciech Felińczak: bardzo dobre występy na 50 kraulem (24.74) oraz motylem (26.11 –31 
miejsce). Wojtek uzyskał czasy zbliżone do swoich rekordów życiowych :) 

Już za niecałe dwa tygodnie (7-8 listopada) odbędą się kolejne zawody z serii  Grand Prix o 
Puchar Polski, tym razem będą one rozgrywać się na basenie uniwersyteckim w Łodzi, przy 
ulicy Styrskiej. Gorąco zapraszamy do kibicowania! Jest niewiele okazji, aby zobaczyć naszych 
najstarszych zawodników w akcji, ponadto, co roku na te zawody przybywają pływacy z polskiej 
czołówki. Będą mieli Państwo szansę oglądać rywalizacje na najwyższym, światowym poziomie. 

Do zobaczenia :) 

 


