Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu
W dniach 28-31 maja zawodnicy najstarszej grupy trenującej startowali w Głównych
Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu. Na tej największej polskiej
imprezie pływackiej, nasz klub reprezentowali młodzieżowcy: Joanna Podmajstrzy, Marcin
Kawczynski, Wojtek Felińczak i Ewelina Włodarczyk oraz juniorzy: Nikola Junak,
Oskar Sawczuk, Julia Bartczak, Gracjan Wiktorowski, Michał Kępinski i Marta Pabin.
Podopieczni trenera Łukasza Przybysza zaprezentowali się znakomicie, pobili 15 rekordów
klubu oraz wiele życiówek z długiego basenu. Naszych zawodników nie zabrakło też w
popołudniowych finałach, które mieli państwo okazje oglądać na antenie TVP SPORT. Na
największe brawa zasługuje Ewelina Włodarczyk, która zakwalifikowała sie do finału A na
200m stylem grzbietowym, oraz finałów B na 100 i 50m stylem grzbietowym, ostatecznie
zajmując kolejno 20,15 i 13 miejsce w Polsce. Kolejną zawodniczka wystepujacą w finałach
jest Joanna Podmajstrzy, która płynęła w niedzielnym finale B na dystansie 100m klasykiem
ostatecznie zajmując 20msc w Polsce. Warto wspomnieć ze Asia na kilka tygodni przed
Mistrzostwami doznała kontuzji, co uniemożliwiło jej odpowiednie przygotowanie do
zawodów. Pomimo tego, nie odpuściła i na zawodach zaprezentowała się na wysokim
poziomie. Finalistą MP został również 17- letni Oskar Sawczuk startujący w finale B na 50m
stylem grzbietowym.
Oto reszta najlepszych rezulatatów naszych zawodników:
Michał Kępiński: rekord na 1500 dowolnym (życiówka poprawiona o blisko 16sek), warto
wspomnieć, że Michał płynąc na dystansie 1500 dowolnym ustanowił rownież rekord na
800m
Marcin Kawczyński: rekordy na 200 oraz 400m dowolnym
Julia Bartczak była pierwszą zawodniczką od długiego czasu, która wystartowała na
dystansie 400m stylem zmiennym na długiej pływalni. Ustanowila tym samym nowy rekord
klubu na tym dystansie.
Joanna Podmajstrzy: rekordy klubu na 50,100 oraz 200m stylem klasycznym.
Ewelina Wlodarczyk: rekordy klubu na 50,100 oraz 200 m stylem grzbietowym (rekord
życiowy poprawiony o ponad 3 sek)
Nikola Junak: rekord życiowy na 100 kraulem poprawiony o 1,5 sek, życiówka na 100
grzbietem o ponad 3 sekundy
Oskar Sawczuk: rekord klubu na 50 i 100m stylem grzbietowym oraz na dystansie 100m
stylem dowolnym.
Wojciech Felińczak: rekordy życiowe na 100 i 200 dowolnym
Gracjan Wiktorowski: świetny wynik na 100 motylem – 1:05:99 oraz rekord życiowy na
100m kraulem o prawie 3 sek.
Marta Pabin: rekord życiowy na 50m motylem poprawiony o blisko 2 sekundy oraz
życiówka ze 100 kraulem poprawiona o 3 sekundy.
Na tegorocznych Mistrzostwach Polski wystartowała również sztafeta 4x100m stylem
dowolnym mężczyzn w składzie: Felińczak, Kępiński, Kawczyński, Sawczuk. Chłopcy
spisali się na medal, każdy z nich popłynął na swojej zmianie czas bardzo zbliżony do
własnego rekordu życiowego. Warto również dodać, że w klasyfikacji młodzieżowców
(zawodnicy 19-23) nasz klub zajął 24 miejsce natomiast w zestawieniu postępów
zawodników ze wszystkich klubów Delfin Łódź zajął 5 miejsce! W tym sezonie, przed
naszymi juniorami jeszcze ich rocznikowe mistrzostwa, które odbędą się w lipcu, na 50metrowej pływalni w Ostrowcu Świętokrzyskim. Państwa zapraszamy do śledzenia wyników
na stronie: www. megatiming.pl, a zawodnikom składamy ogromne gratulacje oraz życzymy
powodzenia na przyszłych zawodach!

