
Sprawozdanie z zawodów pływackich – Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12-13 lat. 

 

 W sobotę 19 marca 2016 roku, na pływalni w Rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza runda Drużynowych 

Mistrzostw Młodzików 12-13 lat. 

Uczniowie z klasy 6 biorący udział w tych zawodach to: 

Mateusz Auguściński, Mateusz Chudzik, Adam Dobosz, Tomasz Kedzierski, Artur Kołaciński, Weronika Łyszkowska, Hubert 

Mielczarek, Hubert Pawlak, Gabriel Pesci, Kacper Straszyński, Zuzanna Świderska i Amelia Wiaderna. 

 

 Dla wszystkich uczestników były to bardzo wymagające zawody, bo przeprowadzone zostały w dwóch blokach – 

porannym i popołudniowym – więc zawodnicy spędzili na zawodach czas od godziny 9.00 do 19.00. 

 

 Miejsca 1-6 w poszczególnych konkurencjach nagradzane były dyplomami. Z naszych zawodników takie wyróżnienia 

zdobyli: 

Hubert Mielczarek 2 miejsce 100 metrów stylem klasycznym, 

Hubert Mielczarek 4 miejsce 100 metrów stylem grzbietowym, 

Tomasz Kędzierski 4 miejsce 200 metrów stylem zmiennym, 

Tomasz Kędzierski 5 miejsce 100 metrów stylem motylkowym, 

Hubert Mielczarek 6 miejsce 200 metrów stylem klasycznym. 

 

Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: 

Mateusz Auguściński 7 miejsce  200 metrów stylem klasycznym, 

Tomasz Kędzierski 8 miejsce 200 metrów stylem grzbietowym, 

Hubert Mielczarek 9 miejsce 200 metrów stylem grzbietowym, 

Tomasz Kędzierski 10 miejsce 100 metrów stylem dowolnym, 

Artur Kołaciński  10 miejsce 200 metrów stylem klasycznym. 

 

Gorąco gratuluję uzyskanych wyników!!! 

 Również pod kątem uzyskanych postępów wygląda to bardzo dobrze, na 42 starty indywidualne uzyskano 25 nowych 

rekordów życiowych. Największy postęp osiągnęli: 

Hubert Pawlak  poprawa wyniku na 100 metrów stylem klasycznym o 12,63 sek., 

Gabriel Pesci  poprawa wyniku na 200 metrów stylem grzbietowym o 11,90 sek. i na 100 grzbietowym o 3,61 sek., 

Zuzanna Świderska poprawa wyniku na 100 metrów stylem grzbietowym o 7,27 sek. i na 100 metrów stylem dowolnym o 

6,18 sek., 

Tomasz Kędzierski poprawa wyniku na 200 metrów stylem zmiennym o 6,98 sek., 

Adam Dobosz poprawa wyniku na 200 metrów stylem grzbietowym o 6 sek., 



Weronika Łyszkowska poprawa wyniku na 100 metrów stylem grzbietowym o 5,75 sek., 

Amelia Wiaderna poprawa wyniku na 100 metrów stylem dowolnym o 3,61 sek., 

Hubert Mielczarek poprawa wyniku na 100 metrów stylem klasycznym o 3,26 sek.. 

 

Dziękuję wszystkim startującym sportowej postawy i uzyskanych wyników i trzymam kciuki za dalsze sukcesy!!! 

Trener prowadzący – Jacek Łukomski 

 

Fotoreportaż z zawodów: 

 

 

Po przyjeździe… 

 

 

 

 

 



 

Sprawdzamy kącik internetowy ;) 

 

 

Chwila dla siebie zanim wszystko się zacznie… 



 

Nasz „przyjaciel” telefon  

 

 

Zaczynamy od rozgrzewki na lądzie. 



 

Później skorzystamy z tego fajnego baseniku … 

 

 

… i wrócimy znowu na swoje miejsca. 



 

 

 

Tomasz Kędzierski  5 miejsce na 100 metrów stylem motylkowym. 

 



 

 

Hubert Mielczarek na 2 stopniu podium za 100 metrów stylem klasycznym. 

 

 



 

Hubert Mielczarek z dyplomem za 6 miejsce na 200 metrów stylem klasycznym. 

 

 



 

W przerwach pomiędzy startami mamy chwilę na odpoczynek i … 

 

..nawet spotkaliśmy królika Bugsa ;)) 



 

Hubert Mielczarek z 4 wynikiem na 100 metrów stylem grzbietowym. 

 

 



 

Tomek Kędzierski 4 miejsce na 200 metrów stylem zmiennym. 

 


