
Sprawozdanie z zawodów na podsumowujących klasę 2. 

 

W ostatni czwartek, 18 maja, na  pływalni naszej szkoły odbyły się wewnętrzne zawody klasy 2 A podsumowujące naukę 

pływania z ostatnich dwóch lat. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na dystansie 100 metrów stylem zmiennym.  

Było to spore wyzwanie, tym bardziej, że pierwszy raz w swoim życiu młodzi adepci sportu pływackiego ścigali się na dystansie 

100 metrów. Jak się okazało na koniec , świetnie sobie z tym dali radę!!! Na pewno zaprocentuje to w przyszłości. 

Wyniki jakie zostały uzyskane, prezentuję poniżej. 

W kategorii dziewcząt klasyfikacja końcowa prezentuje się następująco: 

1 miejsce Katarzyna  Adamczyk 2:10,33 

2 miejsce Ewa  Trębska  2:20,77 

3 miejsce Natalia   Piekarska 2:37,97 

4 miejsce Małgorzata Grocholińska 2:44,60 

5 miejsce Sandra  Papis  2:46,43 

6 miejsce Natalia  Łobejko  2:49,04 

7 miejsce Oliwia  Prokop  3:08,96 

8 miejsce Natalia  Smerd  3:36,67 

 

Klasyfikacja w kategorii chłopców: 

 

1 miejsce Michał  Kąsiel  2:02,10 

2 miejsce Jan   Gajda  2:08,25 

3 miejsce Bartosz  Rutkowski 2:12,38 

4 miejsce Jan  Stępiński 2:16,98 

5 miejsce Aleksander Szewczyk 2:19,09 

6 miejsce Sebastian Urbański 2:22,71 

7 miejsce Maksym Wiaderny 2:27,21 

8 miejsce Mateusz Michałowski 2:41,43 

9 miejsce Bartłomiej Zalasa  2:43,80 

10 miejsce Piotr  Bednarz  2:49,54 

11 miejsce Bartosz  Muras  2:50,33 

12 miejsce Karol  Kryszczuk 2:52,08 

13 miejsce Bartosz  Wolny  2:55,51 

14 miejsce Oliwier  Malinowski 2:57,68 

15 miejsce Paweł   Dąbek  2:57,87 

 

Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników i trzymam kciuki za dalsze postępy! 

 

Po zakończeniu wyścigów indywidualnych rozegrana została pokazowa sztafeta na dystansie 25 metrów kraulem, po której 

nastąpiły dekoracje za najlepsze sześć wyników wśród dziewcząt i wśród chłopców, a następnie wręczone zostały upominki 

dla wszystkich uczestników zawodów, za zakup których dziękuję Zarządowi klubu SKS „137 DELFIN” oraz rodzicom uczniów 

klasy 2 a. 

Dziękuję również za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów: wychowawczyni klasy pani Iwonie Strumińskiej, pani Izie 

Gutenplan oraz panu Pawłowi Rybickiemu. 

 

Z życzeniami udanych wakacji – Jacek Łukomski 

 

 

 

Fotoreportaż z zawodów: 



 

Na rozgrzewce rączka w górę, rączka w dół…. 

 

Przysiad tam a skłon tu…. 

 



 

Odprawa przed swoim pierwszym startem na 100 metrów! 

 

Rozgrzewka w wodzie. 

 



 

Rozgrzewki w wodzie ciąg dalszy  

 

Już za chwilę zaczynamy! 

 



 

Otwarcie zawodów przez Panią Dyrektor! 

 

A na balkonie nasi kibice… 

 



 

…na których możemy zawsze liczyć. 

 

Zaraz startujemy… 

 



 

Siup do wody !!! 

 

A teraz byle szybciej do mety! 

 

 



 

Teraz sztafety, zobaczymy, kto będzie pierwszy ;) 

 

Start z jednej strony… 



 

….start z drugiej strony. 

 

A Pani Iwonka i Pan Jacek nam kibicują!!! 



 

Najlepsza szóstka dziewcząt. 

 

Najlepsza szóstka chłopców. 

 



 

I nagrody dla wszystkich…. 

 

 



 

Być „DELFINKIEM” to super sprawa! 

 

Potwierdzam!!! 

 



 

I my też!!! 

 

Wiesz co? Mamy już wakacje!! 


