
Ogólnopolskie zawody pływackie „Od Młodzika Do Olimpijczyka” – Finał 

 13 czerwca 2015 roku na pływalni 50 metrowej Warszawianka w Warszawie odbył się 

finał cyklu zawodów pływackich „Od Młodzika Do Olimpijczyka”. 

Do finału kwalifikowały się 3 osoby z najbardziej wartościowymi wynikami oraz 13 osób  

z największą ilością punktów wielobojowych z poprzednich startów w danym stylu i dystansie 

oraz w danym roczniku. Finał został przeprowadzony dla najlepszej 16 – tki dziewcząt 

i chłopców w poszczególnych dystansach i stylach w rocznikach: 2005, 2004, 2003, 2002 

i 2001. 

Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkową koszulkę z nadrukowanymi nazwiskami 

wszystkich finalistów z poszczególnych roczników. Zawody rozpoczęły się od dekoracji za 

klasyfikację generalną w poszczególnych rocznikach. Następnie rozegrane zostały biegi 

finałowe. 

 

 

Z naszych zawodników do finału w tym roku zakwalifikowali się: 

 Wiktoria Rudzińska na dystansie 100 metrów stylem klasycznym – podopieczna trenera 
Piotra Kapczyńskiego. 

 

 Tomasz Kędzierski na dystansie 50 metrów stylem motylkowym – podopieczny trenera 
Jacka Łukomskiego. 

 

W wyścigach finałowych nasi reprezentanci wypadli bardzo dobrze. 

  

Wiktoria Rudzińska w swojej kategorii wiekowej na dystansie 100 metrów stylem klasycznym 

zajęła 2 miejsce zdobywając srebrny medal. 

 

Tomasz Kędzierski w swoim wyścigu na dystansie 50 metrów stylem motylkowym zajął 6 

miejsce zdobywając wyróżnienie w postaci dyplomu. 

 

SERDECZNE GRATULACJE !!! 

 

Życzymy dalszych sukcesów i w przyszłym roku trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się 

większej ilości naszych reprezentantek i reprezentantów  

  

        trenerzy: Piotr Kapczyński i Jacek Łukomski 
 

 

 

 



Fotoreportaż z zawodów: 

      
Już ostrzę sobie zęby na wyścig……    Życzę sobie żeby………. 

 

 
I życzenia się spełniły…. mam srebro w żabce  

 

 

 



          
Wiktoria Rudzińska II miejsce na 100 m. st. klasycznym.  Pamiątkowy medal. 

 

 
Jeszcze tylko zamoczyć medal na szczęście, żeby wrócić tutaj w przyszłym sezonie. 

 



 
Jeszcze teraz 6 miejsce ale za rok wracam po „pudło” !!! 

 

 

  
Tomasz Kędzierski VI na 50 m. st. motylkowym.    Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie  

 

 

 



 
Pływalnia „Warszawianka” 

 

 
Nasza grupa w barwach klubowych ! 


