
UKS "Delfin" Legionowo
na Płockiej Lidze Pływania - runda II

Płock, 21.03.2015

W  pierwszy  dzień  kalendarzowej  wiosny  zawodnicy  UKS  "Delfin" 
Legionowo wzięli udział w II rundzie Płockiej Ligi Pływania w sezonie 2015. Starty 
należy zaliczyć do udanych, ponieważ pływakom udało się poprawić wiele rekordów 
życiowych  oraz  zająć  9  miejsc  na  podium.  Miejsca  te  zostały  nagrodzone 
pamiątkowymi dyplomami, a punkty przyznane za ich zajęcie posłużą oczywiście do 
wyłonienia zwycięzców w całej Lidze Płockiej, która będzie liczyła łącznie IV rundy 
i zakończy się pod koniec maja. Nasz klub UKS Delfin, pod opieką trenera  Piotra 
Cesarczyka, reprezentowała piętnastoosobowa grupa zdolnych sportowców:  Marta 
Chudorlińska,  Adrianna  Gardias,  Jasmina  Khan,  Emilia  Piaseczna,  Barbara 
Serafin,  Weronika  Siemek,  Aleksandra  Skonieczna, a  także  Franek Cierniak, 
Adam  Jasiul,  Kacper  Mrozek,  Kacper  Senkowski,  Rafał  Smoliński  i  Filip 
Zabagło. Dla  dwójki  naszych  młodych  pływaków  były  to  pierwsze  starty  na 
zawodach wyjazdowych, dlatego towarzyszył im zrozumiały stres i ogromne emocje, 
ale  mimo  to  poradzili  sobie  i  zdobyli  tak  bardzo  potrzebne  w  tym  sporcie 
doświadczenie. A byli to Filip Cierniak i Daniel Szulc.



Najlepszą zawodniczką z Legionowa okazał się  Marta Chudorlińska, która 
zdobyła 1. miejsce za 100 m stylem klasycznym z czasem (1:19.94) i 2. miejsce za 
100 metrów stylem dowolnym z rekordem życiowym (1:04.39).  Barbara Serafin 
została  zgłoszona  do  startu  na  100  m  sposobem  zmiennym  i  100  m  stylem 
grzbietowym i zajęła odpowiednio: 2. miejsce z czasem (1:17.96) za zmienny i 3. 
miejsce  z  czasem (1:17.26) za grzbiet.  Adrianna Gardias również wybrała  dwa 
dystanse 100 metrowe, w stylu klasycznym i w stylu motylkowym. Uzyskała na nich 
odpowiednio: 2. miejsce dla żaby z czasem (1:34.89) i 3. miejsce dla motyla za czas 
(1:38.61). Na 2. stopniu podium w swojej kategorii wiekowej uplasował się  Rafał 
Smoliński za  100  m stylem klasycznym i  czas  (1:33.65).  Na  3.  stopniu  podium 
mogliśmy  zobaczyć  Emilkę  Piaseczną, która  zdobyła  punkty  również  za  100  m 
stylem  klasycznym  z  czasem  (1:27.31)  i  Filipa  Zabagło za  50  m  stylem 
motylkowym z czasem (46.46).

Warto też odnotować wysokie miejsca innych zawodników, którzy uplasowali 
się  bardzo  blisko  podium.  Jasmina  Khan  z  czasem (1:32.49)  i  Adam Jasiul z 
czasem (1:37.09) zajęli 4. miejsca za 100 m stylem klasycznym w kategorii 12-13 lat. 
5. miejsce na 50m w stylu klasycznym zdobyła: Weronika Siemek z czasem (47.58) 
w kategorii jedenastolatek i Filip Zabagło również 5. miejsce za grzbiet, również na 
dystansie 50 m z czasem (43.29), również w jedenastolatkach.

Gratulujemy zawodnikom i dziękujemy rodzicom za udział w zawodach!

A  ponieważ  były  to  już  ostatnie  zawody  przed  przerwą  świąteczną,  to 
wszystkim Naszym zawodnikom i ich Rodzicom, Naszym Współpracownikom oraz 
wszystkim miłośnikom klubu UKS Delfin Legionowo z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzymy dużo odpoczynku, radosnego i wiosennego nastroju, oraz 
miłych spotkań w gronie rodziny!

Trenerzy i zarząd UKS Delfin Legionowo


