
Sprawozdanie z zawodów pływackich o Mistrzostwo Klas II województwa łódzkiego – runda III. 

 15 maja 2015 roku na pływalni Aquaparku w Kutnie odbyła się trzecia i ostatnia runda Mistrzostw Klas II  

w pływaniu.  

 

Nasze barwy reprezentowali: Adamczyk Katarzyna, Grocholińska Małgorzata, Łobejko Natalia,  Papis Sandra, Piekarska 

Natalia, Smerd Natalia, Trębska Ewa, Balbierz Bartosz, Bednarz Piotr, Dąbek Paweł, Gajda Jan, Kąsiel Michał, Kryszczuk 

Karol, Malinowski Oliwier, Michałowski Mateusz, Muras Bartosz, Rutkowski Bartosz, Stępiński Jan, Szewczyk Aleksander, 

Urbański Sebastian, Wiaderny Maksym, Zalasa Bartłomiej, Wolny Bartosz.  

Cała ekipa zaprezentowała wielką wolę walki i bardzo się starała, uzyskując kolejne rekordy życiowe – na 46 startów 

poprawiono 28 rekordów życiowych i w kilku przypadkach uzyskano praktycznie takie same czasy jak „życiówki”. 

Były to bardzo wymagające zawody, gdyż pierwszy raz zawodniczki i zawodnicy płynęli odcinki 50 – metrowe kraulem i 

grzbietem, 25 metrów stylem klasycznym oraz sztafety 4 x 50 m. stylem dowolnym. 

Najwyższe miejsca uzyskali: 

 Gajda Jan  7 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Adamczyk Katarzyna 11 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Malinowski Oliwier 11 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Balbierz Bartosz 14 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Rutkowski Bartosz 16 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Rutkowski Bartosz 17 miejsce 50 metrów stylem dowolnym (na 81 startujących). 

 Kąsiel Michał  17 miejsce 25 metrów stylem motylkowym. 

 Trębska Ewa  19 miejsce 25 metrów stylem klasycznym. 

 7 miejsce  sztafeta chłopców 4 x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Jaś Gajda,  

Balbierz Bartosz, Kąsiel Michał, Rutkowski Bartosz. 

Największe poprawy „życiówek” uzyskali: 

 Papis Sandra  poprawa na dystansie 25 metrów stylem klasycznym o 17,13 sekundy!!! 

 Smerd Natalia  poprawa na dystansie 50 metrów stylem dowolnym o 10,94 sekundy. 

 Wolny Bartosz  poprawa na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym o 7,29 sekundy. 

 Malinowski Oliwier poprawa na dystansie 25 metrów stylem motylkowym o 7,22 sekundy. 

 Smerd Natalia  poprawa na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym o 5,74 sekundy. 

 Piekarska Natalia poprawa na dystansie 25 metrów stylem motylkowym o 5,24 sekundy. 

 Wiaderny Maksym poprawa na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym o 5,01 sekundy 

Gratuluję uzyskanych wyników i postępów i trzymam kciuki za więcej. 

Gratuluję, podobnie jak na poprzednich zawodach, największemu Klubowi Kibica!!! Na trybunach zasiedli Rodzice, 

Dziadkowie i Babcie naszych Pociech. Wszyscy ubrani w klubowe koszulki zrobili furorę wśród obecnych i zauważeni 

zostali przez lokalną telewizję!!! Dziękujemy w imieniu „Delfinków” za tak wspaniały doping i wsparcie!!! 

Co do telewizji, to i nasi reprezentanci zostali zauważeni i udzielili swojego (pewnie pierwszego w życiu) wywiadu 

telewizyjnego  - do obejrzenia pod adresem: 

http://tvc24.pl/index.php/tvc24/news/6475 

Po zawodach, dzięki wspaniałym rodzicom, każdy otrzymał pamiątkowego – niebieskiego lizaka w kształcie delfina! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie dzieci przed, na i po zawodach!!!! 

Iwona Strumińska i Jacek Łukomski 

http://tvc24.pl/index.php/tvc24/news/6475


FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW. 

 

Rozgrzewamy teraz nóżki…… 

 

 

 

….. teraz rączki! 

 



 

Klub Kibica klasy 2A !!!! 

 

 

 

 

 

Delfin! Delfin! Delfin! 

 



 

 

Widać na pływalni, komu kibicujemy …. 

 

 

 

…. w drodze na zawody i z zawodów również  ! 


