Zimowe otwarte Mistrzostwa Warszawy,
Warszawa 28-29.11.2014
W dniach 28.-29. listopada zawodnicy UKS "Delfin" Legionowo
rywalizowali w kolejnej edycji Zimowych Otwartych Mistrzostw Warszawy w
pływaniu na basenie "Warszawianka-Wodny Park". Te świetnie zorganizowane
zawody jak zwykle zgromadziły ogromną liczbę zawodników z całej Polski. Na
starcie pojawiło się 475 zawodników z 40 klubów.
W nagrodę za dobrą postawę w ostatnich tygodniach do drużyny "Delfina" na
te zawody dołączyli zawodnicy z młodszej grupy wiekowej. Dla nich były to
pierwsze tak duże zawody i świetna okazja do tego, aby ustanowić swoje pierwsze
rekordy na długim basenie. A byli to: Martyna Szydlik, Franek Cierniak, Julian
Kot i Kacper Mrozek. Choć młodym pływakom nie udało się włączyć do walki o
medale, to znakomicie radzili sobie z trudnymi elementami technicznymi, których
dopiero się uczą. Ponadto pokonali oni tremę związaną z zawodami oraz zdobyli
cenne doświadczenie. Starsze roczniki reprezentowali: Marta Chudorlińska,
Jasmina Khan, Emilia Piaseczna, Barbara Serafin, Kacper Senkowski i Adam
Jasiul.
Najlepszą zawodniczką z Legionowa okazała się Marta Chudorlińska, która
wywalczyła dwa brązowe medale - obydwa na dystansie 50 metrowym: w stylu
dowolnym z czasem (31.94) i w stylu klasycznym z czasem (39.25). Trzeba też
dodać, że udane starty Marta miała także w stylu motylkowym na 50 m (6 miejsce i
czas 36.66) i w stylu klasycznym na 100 m (4 miejsce i czas 1:30.57). Drugiego dnia
zawodów brązowy medal dla klubu dołożyła Basia Serafin na dystansie 50 metrów
stylem grzbietowym (36.97).
Warto też odnotować wysokie miejsca innych zawodników, którzy uplasowali
się bardzo blisko podium. Kacper Senkowski zajął 6 miejsce w stylu dowolnym na
50 m (30.37) i 7 miejsce na 100 m w tym samym stylu (1:7.28). 5 miejsce na 50m w
stylu klasycznym zdobyły: Jasmina Khan w kategorii jedenastolatek i Emilka
Piaseczna w kategorii dwunastolatek. Adam Jasiul we wszystkich dystansach, w
których startował, znacznie poprawił swoje rekordy życiowe.
Gratulujemy poprawionych lub dopiero co ustalonych rezultatów. Cieszymy
się z postawy i startów na zawodach naszych młodych zawodników oraz zachęcamy
do dalszych wytrwałych treningów!

