
Sprawozdanie z finału Mistrzostw Klas 3 województwa łódzkiego w pływaniu. 

 

 6 maja na pływalni miejskiej w Kutnie odbyły się finałowe zawody pływackie 

Mistrzostw Klas 3 województwa łódzkiego. 

Z naszego zespołu do finału zakwalifikowali się: 

 Katarzyna   Adamczyk 

 Bartosz  Balbierz 

 Piotr   Bednarz 

 Jan   Gajda 

 Małgorzata Grocholińska 

 Michał  Kąsiel 

 Natalia  Łobejko 

 Karina  Łysakowska 

 Oliwier  Malinowski 

 Sandra  Papis 

 Natalia  Piekarska 

 Bartosz  Rutkowski 

 Jan   Stępiński 

 Ewa   Trębska 

 Sebastian  Urbański 

 Był to kolejny udany start. Na 30 indywidualnych startów poprawionych zostało 

20  „życiówek”! 

 Indywidualnie najwyżej skalsyfikowani zostali: 

1 miejsce i złoty medal na 25 m. st. motylkowym  Karina  Łysakowska 

1 miejsce i złoty medal na 25 m. st. klasycznym  Karina Łysakowska 

3 miejsce i brązowy medal na 50 m. st. grzbietowym Michał     Kąsiel 

 

Oprócz tego wysoko skalsyfikowani zostali: 

7 miejsce na 25 m. st. motylkowym  Katarzyna  Adamczyk 



11 miejsce na 25 m. st. motylkowym  Oliwier  Malinowski 

11 miejsce na 25 m. st. klasycznym  Jan   Gajda 

12 miejsce na 25 m. st. motylkowym  Jan    Gajda 

13 miejsce na 25 m. st. motylkowym  Michał  Kąsiel 

15 miejsce na 25 m. st. klasycznym  Ewa   Trębska 

 

Największe poprawy uzyskali: 

Poprawa o –  

3,94 sek. na 25 m. st. motylkowym  Sandra  Papis 

3,35 sek. na 25 m. st. motylkowym  Jan   Stępiński 

2,76 sek. na 25 m. st. klasycznym  Jan    Stępiński 

2,41 sek. na 25 m. st. klasycznym  Jan   Gajda 

2,12 sek. na 25 m. st. motylkowym  Natalia  Łobejko 

2,05 sek. na 25 m. st. klasycznym  Katarzyna  Adamczyk 

 

 W klasyfikacji drużynowej na sklasyfikowanych 16 drużyn zajęliśmy 7 miejsce. 

 

Gratuluję uzyskanych wyników i popraw  i życzę równie udanych kolejnych 

startów! 

      Prowadzący zespół – trener Jacek Łukomski 

 

 

 

Fotoreportaż z zawodów: 



 

Trener znowu te zdjęcia robi ….! 



 

Jeszcze chwila odpoczynku a za chwilę ruszamy do boju! 



 

Na trybunach jak zawsze nasi wspaniali kibice! 



 

Dekoracja za 25 m. st. motylkowym. 



 

Na najwyższym stopniu podium  - Karina Łysakowska



 

Michał Kąsiel, brązowy medalista na dystansie 50 m. st. grzbietowym.



 

Michał Kąsiel wśród sześciu najlepszych grzbiecistów województwa! 



 

 

Karina Łysakowska – najlepsza na dystansie 25 m. stylem klasycznym. 



 

Karina Łysakowska – mistrzyni województwa łódzkiego na dystansie 25 m. st. klasycznym. 


