
Sprawozdanie z zawodów w dwuboju nowoczesnym – Warszawa 8.11.2015r. 

W niedzielę 8 listopada 2015 roku w Warszawie odbyły się zawody w dwuboju nowoczesnym.  

Dla roczników 2004,2005,2006 i młodszych były to Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Nowoczesnym „Penta Day”. 

W tych zawodach wystartowali : 

dziewczęta : Katarzyna Adamczyk, Karina Łysakowska, Sandra Papis  i Ewa Trębska; 

chłopcy: Piotr Bednarz, Jaś Gajda, Michał Kąsiel, Karol Kryszczuk. 

Start w tych zawodach składał się z 50 metrów pływania stylem dowolnym oraz 600 metrów biegu.  

Po podsumowaniu tych dwóch konkurencji okazało się, że zdobyliśmy 5 wyróżnień i 4 medale!!! 

W kategorii do 9 lat wśród dziewcząt najlepszą okazała się Karina Łysakowska zdobywając złoty medal, a na czwartym miejscu 

uplasowała się Kasia Adamczyk, zdobywając dyplom. 

W kategorii dziewcząt do lat 10 na drugim miejscu, zdobywając srebrny medal stanęła ponownie Karina Łysakowska! 

 

W kategorii chłopców do lat 9 zdobyliśmy 2 z 3 możliwych medali! 

Jaś Gajda zajmując miejsce drugie zdobył medal srebrny a Michał Kąsiel za miejsce trzecie otrzymał medal brązowy!!! 

Pozostali startujący w kategorii do lat 9 zajęli odpowiednio miejsca: 

Ewa Trębska  7 miejsce 

Sandra Papis 8 miejsce 

Karol Kryszczuk 9 miejsce 

Piotr Bednarz 10 miejsce 

 

 Dla roczników 2001, 2002 i 2003 przeprowadzone zostały Mistrzostwa Warszawy w Dwuboju Nowoczesnym. Nasi 

reprezentanci w tych zawodach to Mateusz Chudzik oraz Mikołaj Sobczyk. Zawody rozegrane były na dystansach 100 metrów 

pływania stylem dowolnym i 1000 metrów biegu. 

Oni również wypadli nieźle, poprawili swoje rekordy życiowe w pływaniu i po podliczeniu wyników pływania i biegania zajęli w 

klasyfikacji swojego rocznika: 

Mateusz Chudzik  - 8 miejsce 

Mikołaj Sobczyk  - 9 miejsce 

 

Bardzo dziękuję Rodzicom wszystkich startujących zawodniczek i zawodników za pomoc  

w zorganizowaniu startu  w tych zawodach oraz za głośny doping podczas ich trwania!!! 

Startującym zaś gratuluję kolejnych rekordów życiowych oraz wywalczonych medali i dyplomów 

i życzę dalszych osiągnięć!!!! 

 

          Trener – Jacek Łukomski 

 



Fotoreportaż z zawodów: 

  

Nasz zespół: 

 

  

Rozgrzewka na lądzie rocznika 2006/2007 

 

  

Rozgrzewka w wodzie – rocznik 2006/2007 

 

 

 



  

Zbiórka przed startem. 

A następnie start i jak najszybciej do mety…. 

  

  

Rozgrzewka na lądzie rocznik 2003. 

  

A następnie gazem do mety…. 



  

Nasi wspaniali Kibice na pływalni  

   

Rozgrzewka przed biegiem… 

   

… i biegiem ile sił w nogach!!! 

         

 



   

Dopingowanie w czasie biegu równie ważne jak w czasie pływania  

                            

Dekoracja rocznika do 2006: Karina Łysakowska – I miejsce, Kasia Adamczyk – IV miejsce! 

 

Kasia i Karina z dyplomami i medalem! 

 



   

Dekoracja roczników do 2006 i 2005: Karina Łysakowska – II miejsce i srebrny medal. 

 

Medaliści rocznika 2006 i 2007: Jaś Gajda – II miejsce i srebrny medal, Michał Kąsiel – III miejsce i brązowy medal!!! 

 

 


