
Sprawozdanie z II rundy Ligi Młodzików. 

 

 22 marca 2016 roku, na pływalni w Skierniewicach uczniowie klasy 5 i 6 brali udział w zawodach 

województwa łódzkiego – II rundzie Ligi Młodzików. 

 Reprezentacja klasy 6 wystartowała w składzie: 

Mateusz Chudzik, Adam Dobosz, Tomasz Kędzierski, Artur Kołaciński, Weronika Łyszkowska, Hubert 

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

 Możemy ten start zaliczyć do kolejnego udanego występu. Na 22 starty indywidualne ustanowiono 16 

nowych rekordów życiowych. 

 Najwyżej skalsyfikowani to: 

Hubert Mielczarek złoty medal na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym, 

Tomasz Kędzierski srebrny medal na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. 

Miejsca 4-6 zajmowali: 

Hubert Mielczarek 5 miejsce na dystansie 100 metrów stylem klasycznym. 

Oprócz tego w pierwszej dziesiątce uplasowali się: 

Tomasz Kędzierski 8 miejsce na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, 

Amelia Wiaderna 10 miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. 

Na wyróżnienie zasługuje również sztafeta 4 x 50 metrów stylem zmiennym, która zajęła na 25 drużyn  

5 miejsce i pięknie walczyła!!! 

Skład sztafety to: 

Ewa Zajączkowska (uczennica klasy 5 – podopieczna trener Moniki Rozwadowskiej), 

Hubert Mielczarek, 

Tomasz Kędzierski, 

Amelia Wiaderna. 

 Chciałbym również wyróżnić osoby, które uzyskały największe poprawy „życiówek”, a są to: 

Zuzanna Świderska poprawa o 4,84 sek. na dystansie 50 metrów stylem dowolnym oraz 2,21 sek. na 50 

metrów stylem grzbietowym, 

Tomasz Kędzierski poprawa o 4,7 sek. na dystansie 100 metrów stylem zmiennym, 

Amelia Wiaderna poprawa o 3,3 sek. na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym oraz o 2,21 sek. na 50 

metrów stylem dowolnym, 

Gabriel Pesci  poprawa o 2,46 sek. na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. 

 Gorąco gratuluję uzyskanych wyników i trzymam kciuki za dalsze udane występy!!! 

          prowadzący grupę – Jacek Łukomski 



Fotoreportaż z zawodów:  

 

Nasz zespół tuż po dotarciu na pływalnię. 

 

 



 

 

Rozgrzewka w wodzie. 

 

 



 

 

Hubert Mielczarek złoty medalista na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. 

 

 



 

Tomasz Kędzierski srebrny medalista na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. 

 

 

A na koniec selfie z medalistą ;)) 


