
Sprawozdanie z Zimowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Rawie Mazowieckiej. 

 6 i 7 lutego 2016 roku w Rawie Mazowieckiej rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Łódzkiego  w pływaniu. 

Nasz zespół rocznika 2003 to:  

Mateusz Auguściński, 

Mateusz Chudzik, 

Adam Dobosz, 

Tomasz Kędzierski, 

Artur Kołaciński, 

Agata Lindner, 

Weronika Łyszkowska, 

Hubert Mielczarek, 

Hubert Pawlak, 

Gabriel Pesci, 

Kacper Straszyński. 

 

 Start w Rawie Mazowieckiej dał nam odpowiedź na jakim poziomie przygotowań jesteśmy przed Drużynowymi 

Mistrzostwami Młodzików 13 – letnich. Na medale nie mieliśmy zbytnio szans gdyż klasyfikacja prowadzona była w kategorii 

OPEN . 

Niemniej jednak, były to udane zawody. Na 76 startów indywidualnych uzyskano 54 nowe rekordy życiowe ! 

 

Na szczególne wyróżnienie „zapracował” Hubert Mielczarek, który uzyskał świetne rezultaty na dystansach : 50 

metrów stylem klasycznym i 50 metrów stylem grzbietowym. Obecnie w rankingu zawodników 13 letnich wynik Huberta z 50 

metrów stylem klasycznym daje 3 miejsce w Polsce a wynik z 50 metrów stylem grzbietowym 8 miejsce w Polsce – 

GRATULACJE !!! 

 

 Chciałbym również pochwalić zawodniczki i zawodników, którzy uzyskali największe poprawy swoich rekordów 

życiowych. Największe poprawy do poprzednich swoich najlepszych wyników uzyskali: 

 Artur Kołaciński – poprawa o 1:39,86 sekund ! na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, 

 Kacper Straszyński – poprawa o 1:00,01 sekundy na dystansie 400 metrów stylem dowolnym, 

 Kacper Straszyński – poprawa o 40,17 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Hubert Mielczarek – poprawa o 37,09 sekundy na 200 metrów stylem grzbietowym, 

 Adam Dobosz – poprawa o 35,09 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Hubert Pawlak – poprawa o 33,63 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Mateusz Chudzik – poprawa o 28,80 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Mateusz Auguściński – poprawa o 20,32 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Artur Kołaciński  - poprawa o 13,81 sekundy na 50 metrów stylem motylkowym, 

 Hubert Pawlak – poprawa o 12,78 sekundy na 200 metrów stylem zmiennym, 

 Tomasz Kędzierski – poprawa o 12,01 sekundy na 50 metrów stylem grzbietowym, 

 Weronika Łyszkowska – poprawa o 11,63 sekundy na 200 metrów stylem dowolnym, 

 Hubert Mielczarek – poprawa o 8,46 sekundy na 200 metrów stylem klasycznym, 

 Adam Dobosz – poprawa o 8,02 sekundy na 100 metrów stylem zmiennym, 

 Mateusz Auguściński – poprawa o 5,76 sekundy na 50 metrów stylem grzbietowym, 

 Mateusz Chudzik – poprawa o 4,97 sekundy na 100 metrów stylem klasycznym, 

 Gabriel Pesci – poprawa o 4,96 sekundy na 50 metrów stylem grzbietowym, 

 Hubert Mielczarek – poprawa o 4,78 sekundy na 50 metrów stylem motylkowym. 

Gratuluję uzyskanych wyników i trzymam kciuki za dalsze postępy!!!! 

Trener  - Jacek Łukomski 

 

 



 

Fotoreportaż z zawodów: 

 

Pływalnia w Rawie Mazowieckiej. 

 

Otwarcie zawodów przez Prezydenta Rawy Mazowieckiej. 



 

 

Komisja sędziowska zawodów. 

 

Najpierw porządna rozgrzewka na lądzie… 

 



 

 

…następnie porządna rozgrzewka w wodzie. 

 

 

Kilka uwag przed startem. 

 



 

 

I na start, poprawić czepek….. 

 



…dobrą pozycję na słupku zająć… 

 

…jak najlepiej wystartować…. 

 

.. i super popłynąć… 



 

 

..i płynąć …. 

 

 

 

..i płynąć… 



 

 

…a po wszystkim serdecznie pogratulować postawy fair play!!! 

A na trybunach: 

 

Koledzy trzymają kciuki za udany start! 



 

Sprawdzamy kto z nami popłynie. 

 

Słuchamy muzyki. 

 



 

Słuchamy trenera. 

 

 

Zbieramy siły na start. 

 



  

Myślimy o następnym starcie.    Patrzymy co robią inni. 

 

    Podpatrujemy trenera  



  

Oraz wykorzystujemy każdą wolną chwilę na odpoczynek. 


