
W miniony weekend, 4-5 grudnia 2015 roku,  w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików 

w dwuboju nowoczesnym oraz finał Ogólnopolskich Zawodów w Dwuboju Nowoczesnym „Penta Day”.  

 W zawodach „Penta Day”  startujący musieli: 

 w sobotę pokonać dystans 50 metrów stylem dowolnym  

 w niedzielę przebiec dystans 600 metrów. 

 Nasz zespół wystartował w składzie: 

Kasia Adamczyk, 

Karina Łysakowska, 

Piekarska Natalia, 

Ewa Trębska, 

Piotr Bednarz, 

Paweł Dąbek, 

Jan Gajda, 

Michał Kąsiel, 

Karol Kryszczuk, 

Oliwier Malinowski, 

Jan Stępiński. 

Był to wymagający start, bo nasi reprezentanci musieli rywalizować z zawodnikami starszymi od siebie. Mimo tego poradzili 

sobie bardzo dobrze, pokazując, że ze startu na start radzą sobie coraz lepiej, zwłaszcza w wyścigach biegowych. 

 Najwyżej sklasyfikowani po dwóch konkurencjach z naszego zespołu zostali: 

Karina Łysakowska 4 miejsce i pamiątkowy puchar! 

Jaś Gajda  10 miejsce 

Michał Kąsiel  13 miejsce 

Jaś Stępiński  18 miejsce 

Pozostali startujący sklasyfikowani zostali w drugiej i trzeciej dziesiątce.  

Wszyscy, niezależnie od zajętej lokaty zaprezentowali się bardzo dobrze, czego serdecznie gratuluję!!!!  

Trzymam kciuki za dalsze postępy !!!! 

Dziękuję również wspaniałemu Klubowi Kibica złożonego z Rodziców zawodniczek i zawodników  

za super doping w czasie zawodów i świetną zabawę!!!!! 

trener – Jacek Łukomski 

 

 

 

 



Fotoreportaż z zawodów: 

 

Otwarcie zawodów. 

 

Nasz zespół w oczekiwaniu na start – cz. I 

 



 

Nasz zespół w oczekiwaniu na start – część II. 

 

 

Rozgrzewka pływacka… 



 

..i piękny wdech do żabki… 

 

 

…oraz „wysoki łokieć” w kraulu  



 

Nasz wspaniały „Klub Kibica” na pływalni. 

 

 

Spotkanie mikołajkowe dla startujących w „Penta Day”. 

 

 



 

Potem spacer po Spale. 

 

 

Hala, na której biegaliśmy wyglądała tak z jednej strony… 

 



 

….a tak z drugiej strony. 

 

Rozgrzewka przed bieganiem część A. 



 

Rozgrzewka przed bieganiem część B. 

 

 

Rozgrzewka przed bieganiem część C. 

 



 

 

Zbiórka przed biegiem. 

 

 

 

 

 



Na starcie: 

 

 



 

 

 



 

 

 



W trakcie biegu: 

 

 

 Oraz po bieganiu ;) 

 



Klub Kibica dopingował bardzo głośno w czasie biegów: 

 

 

 



Dekoracja dziewcząt w zawodach „Penta Day”. 

 

Karina Łysakowska z pucharem za miejsce 4!!! 



 

A to cała nasza wesoła Ekipa – na zdjęciu razem z panią prezes PZPNow – Anną Bajan. 


