XVII Grand Prix Legionowa w pływaniu
Legionowo, 11.01.2015

Dnia 11 stycznia 2015 roku tradycyjnie już na pływalni ZSO nr 2 w
Legionowie odbyło się XVII Grand Prix Legionowa w pływaniu. Atmosfera
zawodów była niepowtarzalna i pełna emocjonującej rywalizacji, a grająca obok
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była dodatkową atrakcją tego wydarzenia.
Uczestnicy zawodów i ich trenerzy, a także przybyli rodzice zostali bardzo mile
przyjęci przez organizatorów. Na starcie stanęło 292 zawodników z 28 klubów z całej
Polski. Zorganizowanie zawodów na naszym małym, skromnym obiekcie było nie
lada wyzwaniem i dużym sukcesem organizacyjnym UKS "Delfin" Legionowo, ale
również solidną promocją dla miasta. Wśród zaproszonych gości pojawił się
Prezydent Miasta Legionowo pan Roman Smogorzewski, a także dyrektor pływalni
pani Anna Mermer, która serdecznie wszystkich przywitała. Podczas uroczystości
obecny był oczywiście główny organizator imprezy prezes UKS Delfin Legionowo
pan Rafał Perl, który czuwał nad wszystkim i wraz z Prezydentem Miasta dokonał
oficjalnego otwarcia zawodów. Oczywiście nad sprawnym ich prowadzeniem
czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem pani Magdaleny Seligi-Zielskiej.
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży trwała kilka godzin. Dzięki
sponsorom tych zawodów nagrodzono pucharami, medalami i dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi ponad 150 zawodniczek i zawodników. Padło wiele
wartościowych wyników sportowych i mnóstwo rekordów życiowych. Dekoracji
podczas zawodów dokonali m.in. pierwszy olimpijczyk legionowskiego klubu
sportowego Dawid Szulich, sponsor pani Iwona Sokalska-Kaczmarczyk oraz prezes
UKS „Delfin” Legionowo Rafał Perl.

Nasz klub UKS Delfin Legionowo reprezentowało 45 zawodniczek i
zawodników, którzy zdobyli w sumie 19 medali - 5 złotych, 7 srebrnych i tyle samo
brązowych. Najlepiej na własnym basenie spisali się: trenująca na co dzień w SMS
Oświęcim Urszula Jasiul, która zdobyła dwa złote medale na dystansie 100 m w
stylu dowolnym (1:07.62) oraz na dystansie 100 m w stylu klasycznym (1:23.42).
Igor Szulich wywalczył złoty medal za 100 m stylem klasycznym (1:07.37), oraz
brązowy na 100 m sposobem zmiennym (1:04.64). Marta Chudorlińska sięgnęła po
złoty medal na 100 m w stylu klasycznym (1:21.25) w kategorii 13-14 lat i po srebro
na 100 m stylem zmiennym (1:15.56). Kacper Senkowski wypływał pierwsze
miejsce i tym samym złoty medal na 100 m stylem dowolnym z czasem (1:03.85),
również w kategorii 13-14 lat. Po dwa srebrne medale zdobyli Natalia Makowska i
Aleks Strzeszewski. Natalia za 100 m w stylu dowolnym (1:08.36) i 50 m w stylu
motylkowym (34.54), a Aleks dokładnie na tych samych dystansach z czasami
odpowiednio (56.02) i (27.22). Basia Serafin zabrała do domu srebrny medal
wywalczony na dystansie 100 m stylem grzbietowym (1:18.46). Jeden z naszych
młodszych zawodników Rafał Smoliński zdobył srebro za 50 m stylem klasycznym
(44.06) i brąz za dystans w stylu dowolnym (32.04) o tej samej długości. Dwa medale
koloru brązowego odebrała Adrianna Gardias, oba za dystans 100 metrowy:
klasyczny (1:33.58) i grzbietowy (1:33.82). Po jednym brązowym medalu
wywalczyli: Jasmina Khan za dystans 50 m w stylu klasycznym (41.50), Dominika
Czajka za dystans 100 metrów stylem dowolnym (1:22.56) i Adrian Kaczmarczyk
na dystansie 100 m grzbietem z czasem (1:07.80).
Przepiękną tradycją tych zawodów stało się już nagradzanie pucharami trzech
najlepszych zawodniczek i zawodników klubu UKS "Delfin" Legionowo za
najlepszy rezultat według punktów. I tak podczas XVII Grand Prix Legionowa
najlepszą zawodniczką klubu została Marta Chudorlińska, a najlepszym
zawodnikiem Igor Szulich. Na drugim stopniu podium stanęli Urszula Jasiul i
Aleks Strzeszewski, a na trzecim Natalia Makowska i Adrian Kaczmarczyk.
Na pochwałę zasługują także pozostali nasi zawodnicy, bo chociaż nie udało
im się zająć medalowych miejsc, to niejednokrotnie znacząco poprawiali swoje
rekordy życiowe i mieli okazję do zaprezentowania swoich zdobytych umiejętności.
Szczególne podziękowania należą się rodzicom zawodniczek i zawodników
UKS „Delfin”, naszym drogim sponsorom oraz wszystkim którzy okazali dobroć
serca i chęć współpracy. Bez Was nic by się nie udało! Wszystkim którzy pomagają
nam w realizacji zadań i celów bardzo dziękujemy i do zobaczenia za rok na XVIII
już Grand Prix Legionowa.
Ze sportowym pozdrowieniem prezes UKS "Delfin" Legionowo Rafał Perl
oraz współpracownicy

PRZYJACIELE I SPONSORZY UKS „DELFIN” LEGIONOWO
Urząd Miasta Legionowo - Prezydent Miasta Pan Roman Smogorzewski, Z-ca
Prezydenta Miasta Pan Piotr Zadrożny
Starostwo Powiatowe w Legionowie - Starosta Powiatu Pan Jan Grabiec
KZB Legionowo Sp. z o.o. - Prezes Pan Marek Pawlak, Dyrektor pływalni Pani
Anna Mermer
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie - Dyrektor Pani Maria
Serdeczna
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie - Dyrektor Pan Andrzej Sobierajski
Pan Adam Wilczęga
Pan Włodzimierz Stańczak
Trawena S.A. - Pan Franciszek Ziajkowski, Pan Dobrosław Pakulski
TABEX S.A.
Leader School w Legionowie - Dyrektor Pani Iwona Kaczmarczyk
Martes Sport Sp. z o.o. - przedstawiciel firmy ARENA w Polsce
FIRMA FJK - Pani Małgorzata Kubicka
Delikatesy IKA w Michałowie Reginowie - Pan Tomasz Kalisiak
Granit - art. szkolne i biurowe - Pan Sławomir Bednarek
Patronat Medialny:
- Mazowieckie TO i OWO
- Gazeta Miejscowa i LTV
- Gazeta Powiatowa
- Radio HOBBY 89,4 fm

