Zawody pływackie
XI edycji Memoriału Cezarego Piórkowskiego
Płock, 22.-23.11.2013

W dniach 22. - 23. listopada 2013 zawodnicy naszego klubu przystąpili do
rywalizacji o medale podczas XI edycji Memoriału Cezarego Piórkowskiego.
Zawody odbyły się na pływali miejskiej "Podolanka" w Płocku i miały charakter
otwarty z udziałem klubów z kraju i z zagranicy: Rosji i Ukrainy. Forma rywalizacji
to starty w konkurencjach indywidualnych i sztafetach, których to wyniki posłużyły
do wyłonienia zwycięzców klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. W całym
memoriale wzięło udział około 300 zawodników z 17 klubów, w czterech kategoriach
wiekowych. Mimo że zawody były bardzo mocno i licznie obsadzone, nasi pływacy
spisali się bardzo dobrze i zanotowali udane starty. Łącznie zdobyli 17 medali, co
dało im bardzo dobre 8 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Najcenniejsze medale, bo dwa złote zdobył Igor Szulich, oba na dystansach w
stylu klasycznym: 50 m (31.89) i 100 m (1:09.74). Po cztery medale wywalczyły
jedne z naszych najmłodszych zawodniczek Barbara Serafin i Inga Kamińska.
Basia: 2 srebrne 100 m stylem klasycznym (1:32.85) i zmiennym (1:27.02) i 2
brązowe 50 m grzbietowym (40.01) i 50 m klasycznym (43.85). Inga: 1 srebrny na
dystansie 50 m stylem klasycznym (43.53) i 3 brązowe za 100 m dowolnym
(1:16.42), klasycznym (1:37.21) i motylkowym (1:41.83). Trzy medale przypadły
Joannie Żbikowskiej, srebrny za świetny czas w motylu na 50 m (31.80) i dwa

brązowe w stylu klasycznym: 100 m (1:19.86) i 50 m (36.30). Dwa brązowe medale
wręczono Uli Jasiul za 100 m stylem klasycznym (1;23.99) i 100 m stylem
grzbietowym (1:18.54) oraz po jednym dla Natalii Makowskiej - srebrny za 100 m
stylem motylkowym (1:22.09) i srebrny dla Adriana Kaczmarczyka za 100 m
grzbietem (1:11.07).
Na pochwałę zasłużyli także pozostali zawodnicy, którzy wykazali się wielką
ambicją i wolą walki.
Gratulujemy i cieszymy się z sukcesów naszych
zawodników z UKS "Delfin" Legionowo. Życzymy wytrwałości w dążeniu do
uzyskiwania coraz lepszych wyników!

