Zimowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 15 letnich w pływaniu

Komplet medali tczewskich 15 latków
W dniach 4-6.03.2016 w Gorzowie Wlkp na basenie 25 metrowym odbyły się
Zimowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 15 letnich, w których wzięło
udział 259 zawodniczek i 312 zawodników ze 142 klubów.
W zawodach znakomicie startowało troje podopiecznych trenera Piotra
Maziewskiego, zawodników sekcji pływackiej MKS Sambor Tczew, uczniów klasy
sportowej Gimnazjum nr 2 – wszyscy oni wywalczyli medale! - Marcel Żurawski
złoty, Igor Wilejto srebrny, a Oliwia Wett brązowy.

(w środku – złoty medalista Marcel Żurawski)

Marcel Żurawski - złoty na 200 m klasycznym

Marcel był jednym z faworytów do złotego medalu w tej konkurencji z racji
swoich dokonań w poprzednim sezonie - zarówno w Zimowych jak i w Letnich MP
juniorów 14 letnich zdobywał na 200 m klasycznym srebro, dwukrotnie tylko
minimalnie ulegając zwycięzcy.
Jednak nie był pewniakiem – do startu w porannych eliminacjach przystąpił
z życiówką (2:24.24), która dawała czwarty czas ogólnopolskiego rankingu.
Kwalifikacje ukończył dopiero na piątej pozycji z wynikiem 2:26.70.
Jednak w popołudniowym finale popłynął rewelacyjnie – przez cały dystans
utrzymał mocne, równe tempo i z czasem 2:19.47 został mistrzem Polski.
200
m
klasycznym
jest
zdecydowanie
jego
najlepszą
konkurencją.
Do pozostałych dystansów – szybkościowego 100 m i sprinterskiego 50 m
brakuje mu ciągle odpowiednich warunków fizycznych.
Na 100 m zajął siódme miejsce z wynikiem 1:07.84 (rekord życiowy poprawiony
o blisko sekundę), a na 50 m dziesiąte 0:31.25 (lepszy od życiówki o 0.75)

Igor Wilejto – srebro na 1500 m dowolnym
Medal Igora jest z gatunku sporej niespodzianki.
Jego dotychczasowym największym osiągnięciem było zdobycie piątego miejsca,
właśnie na 1500 m dowolnym, na ubiegłorocznej letniej edycji MP, która
rozgrywana jest na basenie 50 metrowym, natomiast dokładnie rok temu był
dziewiąty.
Do konkurencji przystąpił z szóstym czasem (16:46.88), gorszym od trzeciego
wyniku aż o 20 sekund. Jednak sztuką jest uzyskiwać najlepsze rezultaty
w najważniejszych zawodach, a nie w imprezach kontrolnych.
Igor był w Gorzowie znakomicie dysponowany i wystartował z mocnym
nastawieniem na ściganie się o podium. Przez cały dystans płynął
niezagrożony na drugiej pozycji i wynikiem 16:25.35 zdobył srebro, swój
pierwszy medal Mistrzostw Polski.
Konkurencja 1500 m dowolnym była rozegrana ostatniego, trzeciego dnia
mistrzostw. Igor bardzo dobrze startował również w pozostałe dni –
pierwszego zajął szóste miejsce na 400 m zmiennym z wynikiem 4:42.78 (jego
czas zgłoszenia 4:48.63), a drugiego był piąty na 400 m dowolnym z czasem
4:12.41 (na zawody przyjechał życiówką 4:14.83).

Oliwia Wett – brązowa na 400 m zmiennym
400 m zmiennym jest koronną konkurencją Oliwii, w której w zeszłym roku
dwukrotnie zdobyła srebrny medal, i mocno obsadzoną w tej kategorii wiekowej
– wszystkie finalistki pływają ten dystans na bardzo wysokim poziomie.
Tym razem było tak samo. Oliwia wywalczyła brązowy medal znakomitym wynikiem
4:56.74
(poprawiając się z wyniku 5:00.68) - lepszym od dotychczasowego
rekordu Okręgu pomorskiego juniorek 15 i 16 letnich.
Na pozostałych dystansach w stylu zmiennym uzyskiwała również bardzo dobre
rezultaty, ale rywalki były jeszcze szybsze.
Na 200 m zmiennym zajęła piąte miejsce z czasem 2:23.11 (nowym rekordem
klubu seniorek), a na 100 m zmiennym była czwarta z wynikiem 1:06.28 (nowym
rekordem klubu seniorek) – do medalu zabrakło jednak blisko jednej sekundy.

Wyniki techniczne zawodników MKS Sambor Tczew
na ZMP juniorów mł. 15 letnich w Gorzowie Wlkp:
Żurawski Marcel
1. 200 m klasycznym 2:19.47-rk15
7. 100 m klasycznym 1:07.84
10. 50 m klasycznym 0:31.25-rk15

(e 2:26.70)
(e 1:07.42-rk15)
(e 0:31.54-rk15)

Wilejto Igor
2. 1500 m dowolnym
5. 400 m dowolnym
6. 400 m zmiennym

16:25.35
4:12.41
4:42.78

Wett Oliwia
3. 400 m zmiennym
4. 100 m zmiennym
5. 200 m zmiennym

4:56.74-rk15-16/RO15-16 (e. 5:06.24)
1:06.28-rk15-16-17-s (e. 1:06.43-rk15-16-17-s)
2:23.11-rk15-16-17-s (e. 2:25.34)

Sław

(e 4:12.68)
(e 4:41.66-rk15-16)

