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W minioną sobotę byliśmy organizatorami Finałowej rundy Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży.
Zawody odbywały się na basenie Laguna a startowało w nich ponad 100 zawodników z Czech Słowacji i
Polski.W klasyfikacji generalnej zwyciężyła nasza drużyna przed Laguną z Nowego Jicina &ndash; Czechy
i Caretą Zvolen - Słowacja.
Zawody stały na dobrym poziomie, a okrasą były poprawione dwa Rekordy Polski w wyścigach
sztafetowych 4 x 50 m BF juniorów kat D ( skład . Giba Filip, Szajter Jakub, Pelaczyk Jakub i Majda
Łukasz &ndash; od wczoraj nowy REKORD Polski to 1:33,86 , oraz dziewcząt w kat D ( skład :
Kiliszewska Sonia, Oszkiel Wiktoria, Pacyna Emilia i Gorys Magdalena &ndash; nowy REKORD POLSKI to
1:41,95 )
W poszczególnych konkurencjach nasi zawodnicy wywalczyli
W klasyfikacji wielobojowej IV rundy nasi zawodnicy niemal w każdej kat stawali na podium i tak :
Kat C juniorzy 14-15 lat Krystian Albrecht zdecydowanie wygrał a Hubert Dyrszka był trzeci
Kat C juniorki 14-15 lat Kiliszewska Stefania była druga a Martyna Gajór trzecia
Kat. D juniorzy 12-13 lat Giba Filip zdecydowanie wygrał a jego klubowi koledzy odpowiednio drugi Jakub
Pelaczyk i trzeci Miłosz Mik
Kat D juniorki 12-13 lat - najlepszą zawodniczką była Emilia Pacyna na miejscu drugim była Gorys
Magdalena a trzecie miejsce wywalczyła Wiktoria Oszkiel
Kat E juniorek 10-11 lat drugie miejsce wywalczyła Sonia Kiliszewska
W najmłodszej kat. do 9 lat Marta Majda wywalczyła drugie miejsce.
W klasyfikacji generalnej Finału w poszczególnych kategoriach wiekowych nasi zawodnicy wywalczyli
następujące miejsca na podium : najlepszą zawodniczką kat. C 14-15 lat została Kiliszewska Stefania, a
Martyna Gajór była na drugim miejscu. W tej samej kat. wiekowej chłopców najlepszym zawodnikiem
został Krystian Albrecht.
W kat. D 12-13 lat nasi zawodnicy całkowicie zdominowali podium i tak w rywalizacji dziewcząt najlepszą
okazała się Emilia Pacyna , na miejscu drugim była Gorys Magdalena natomiast na trzecim miejscu
podium stanęła Wiktoria Oszkiel. W rywalizacji chłopców kat D pierwszy był Pelaczyk Jakub, drugi Majda
Łukasz a na miejscu trzecim &ndash; Filip Giba
W kat E 10-11 lat drugie miejsce zdobyła Sonia Kiliszewska, nieco słabiej wypadli nasi chłopcy w tej kat
gdzie nie udało się nikomu zająć miejsca na podium
W najmłodszej kat wiekowej E0 do 9 lat najlepszą zawodniczką okazała się nasza Marta Majda a w
rywalizacji chłopców na trzecim stopniu podium stanął Miłosz Saładajczyk.
W poszczególnych konkurencjach medale zdobywali
50 m PP &ndash; Marta Majda kat E0 do 9 lat &ndash; 2 miejsce, KIliszewska Sonia &ndash; kat E 10-11
lat &ndash; drugie miejsce, katE0 Firla Tymoteusz &ndash; 3 miejsce, kat. D 12-13 lat 1 miejsce Pacyna
Emilia, 2 miejsce Gorys Magdalena i 3 miejsce Oszkiel Wiktoria, Kat. C 2 miejsce KIliszewska Stefania , 3
miesce Gajór Magdalena, Kat D chłopcy 1 miejsce Giba Filip , 2 miejsce Pelaczyk Jakub , 3 miejsce
&ndash; Mik Miłosz, Kat C juniorzy 1 miejsce Albrecht Krystian, 3 miejsce Hubert Dyrszka
W konkurencji 100 m PP - w kat E0 Marta Majda &ndash; 1 miejsce, kat E &ndash; 1 miejsce Kiliszewska
Sonia, w kat D dziewcząt 1 miejsce Pacyna Emilia , 2 miejsce Gorys Magdalena &ndash; 3 miejsce
Oszkiel Wiktoria, w kat E0 chłopcy 3 miejsce Saładajczyk Miłosz, w kat. D chłopcy 1 miejsce Giba Filip , 2
miejsce Pelaczyk Jakub , 3 miejsce Mik Miłosz
W konkurencji 200 m PP w kat C dziewcząt 3 miejsce zdobyła Kiliszewska Stefania , W tej samej
konkurencji w rywalizacji chłopców kat. C 1 miejsce z bardzo dobrym wynikiem wywalczył Albrech
Krystian a na 3 pozycji uplasował się Hubert Dyrsza
W ostatniej konkurencji indywidualnej50 m BF nasi zawodnicy wywalczyli kolejne medale i tak: w
najmłodszej kat. E0 do 9 lat 2 miejsce wywalczyła Majda Marta, w kat E 3 miejsce wywalczyła
Kiliszewska Sonia, w kat. E0 &ndash;chłopców 3 miejsce zdobył Saładajczyk Miłosz.
W kat. D dziewcząt bardzo dobry wynik i pierwsze miejsce zdobyła Gorys Magdalena tuż za nią była
Pacyna Emila, w kat. C drugie miejsce wywalczyła Kiliszewska Stefania. W rywalizacji chłopców kat D
niepokonany został Majda Łukasz na drugim miejscu był Giba Filip a na trzeciej pozycji dopłynął Pelaczyk
Jakub. Wielką klasę pokazał w tej konkurencji również Albrecht Krystian który wygrał ten wyścig na 50 m
BF.
Na duże słowa uznania zasłużyli również wszyscy pozostali zawodnicy którzy co prawda nie stawali na
podium , ale ich postawa i ich wyniki przyczyniły się znacząco do faktu ,ze klub zdobył pierwsze miejsce
w klasyfikacji Generalnej Finału ŚPM.
Brawo wszyscy zawodnicy i zawodniczki.
Pragniemy podziękować bardzo serdecznie wszystkim którzy przyczynili się do sprawnego przygotowania
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i przeprowadzenia zawodów &ndash; Dziękujemy całej Komisji Sędziowskiej oraz tym którzy nas
wspierali dobrym czynem i słowem .Pełne wyniki z zawodów są dostępne na stronie : http://polistime.cz/
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