
Ogólnopolskie Zawody Pływackie
o Puchar Burmistrza Miasta Mława

Mława, 25.-26.10.2014

W miniony weekend zawodnicy klubu UKS Delfin Legionowo wzięli udział w 
ogólnopolskich zawodach pływackich o Puchar Burmistrza miasta Mława. Zawody 
miały charakter otwarty z udziałem pływaków z różnych województw oraz klubu z 
Ukrainy,  co  podniosło  znacząco  rangę  zawodów.  Rozegrano  je  w trzech  blokach 
startowych  podczas  dwóch  dni  zawodów.  Do  rywalizacji  przystąpiła  rekordowa 
liczba 530 zawodników z 31 klubów. Wszyscy startujący zawodnicy dopingowani 
byli przez licznie zgromadzonych miłośników pływania.

Nasz  klub  UKS  Delfin  reprezentowała  szesnastoosobowa  grupa  zdolnych 
sportowców, wspierana kadrą trenerską i rodzicami. A byli to: Marta Chudorlińska, 
Inga  Kamińska,  Jasmina Khan,  Natalia  Makowska,  Wiktoria  Musiał,  Emilia 
Piaseczna,  Barbara  Serafin,  Aleksandra  Skonieczna,  Adam  Jasiul,  Adrian 
Kaczmarczyk,  Mikołaj  Lewandowski,  Kacper  Senkowski,  Rafał  Smoliński, 
Ryszard Sosnowiec, Aleks Strzeszewski i Igor Szulich. Mimo bardzo dużej ilości 
zawodników i trudnej rywalizacji nasi zawodnicy sprostali zadaniu. Efekt tych starań 
to 13 medali różnych kolorów: 5 złotych i 5 brązowych, oraz 3 koloru srebrnego.



Najlepszą  zawodniczką  okazała  się  Marta Chudorlińska, która  trzykrotnie 
stawała na najwyższym stopniu podium. Swoje złote medale zdobyła za dystans 100 i 
50 metrowy stylem klasycznym z czasami odpowiednio (1:25.33) i (37.58), oraz za 
100 metrów sposobem zmiennym (1:16.96).  Inga Kamińska wywalczyła złoto za 
100 m stylem klasycznym (1:28.74) i srebro za 50 m w tym samym stylu (39.87), 
oraz dwa brązowe medale  za 50 m stylem dowolnym (31.26) i  100 m sposobem 
zmiennym (1:20.09). W stylu motylkowym mieliśmy tylko jedną reprezentantkę i to 
właśnie  Natalia  Makowska zdobyła  złoto  w  tej  konkurencji  na  100  m za  czas 
(1:18.56) i brąz na 50 m za czas (35.31).

Dwa  srebrne  medale  zdobył  Igor Szulich, obydwa  na  dystansach  w  stylu 
klasycznym: 50 m (32.04) i 100 m (1:08.23). W stylu dowolnym za dystans 400-
metrowy  (4:41.14)  i  200-metrowy  (2:11.64),  brązowe  medale  odebrał  Adrian 
Kaczmarczyk.

Na pochwałę zasługują także pozostali zawodnicy, bo chociaż nie udało im się 
zająć  medalowych  miejsc,  to  niejednokrotnie  znacząco  poprawiali  swoje  rekordy 
życiowe.  To  pokazuje,  że  pierwsze  dwa  miesiące  nowego  sezonu,  zostały 
przepracowane solidnie.

Gratulujemy  zawodnikom,  dziękujemy  trenerom:  Danielowi  Krepsowi  i 
Piotrowi Cesarczykowi oraz rodzicom i do zobaczenia na następnych zawodach!


