Zimowe Mistrzostwa Polski juniorów mł. 16 letnich w pływaniu

Brąz Dawida Kalkowskiego
Zimowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 16 letnich odbyły się na 10
torowym (25 m) obiekcie w Gliwicach w dniach 11-13.03.2016.
W zawodach startowało 242 zawodników i 180 zawodniczek z 129 klubów. Barwy MKS
Sambor Tczew reprezentował Dawid Kalkowski, uczeń klasy sportowej Gimnazjum nr
2, który zdobył brązowy medal w konkurencji 1500 m stylem dowolnym.
Wychowanek trenera Piotra Maziewskiego startuje w zawodach rangi Mistrzostw
Polski dopiero od roku – w poprzednich sezonach nie prezentował jeszcze
poziomu sportowego, który dawał kwalifikację na tak poważne zawody.
Jego debiut na ZMP juniorów 15 letnich był bardzo udany – zajął w nich piąte
miejsce na 400 m dowolnym i dziewiąte na 1500 m.
Jeszcze lepiej wypadł na Letnich edycji MP (w lipcu, na basenie 50m), gdzie
powtórzył piątą lokatę na 400 m i był czwarty na 1500 m.

(Dawid Kalkowski)
Tym razem jechał na mistrzostwa w roli bardzo poważnego faworyta do medalu.
Na 400 m został zgłoszony z trzecim czasem konkurencji, a na 1500 m z drugim.
Medali nie wiesza się jednak na szyi za „życiówki”. Poziom sportowy prezentowy
w Gliwicach przez szesnastolatków był znakomity. Kilku chłopaków pokazało
bardzo duży progres wynikowy. Dawid sprostał wyzwaniu i zdobył swój pierwszy
medal Mistrzostw Polski, w kolorze brązu, na 1500 m stylem dowolny, z czasem
15:49.09, poprawiając swój wyśrubowany rekord życiowy (zarazem rekord klubu
seniorów) o 10 sekund!
Powszechnie uznaje się konkurencję 1500 m dowolnym za trochę nudną w odbiorze
– dosyć szybko ustala się stawka faworytów do medali i przez większość
dystansu niewiele się dzieje. Wyścig, w którym brał udział Dawid temu
zaprzecza.

Faktycznie na prowadzenie wyszła grupka czterech najmocniejszych kraulistów.
Szybko oderwał się od niej zawodnik Kormorana Olsztyn – Bartłomiej Koziejko,
który prezentował się przez całe zawody po prostu fantastycznie (sensacyjnie
wygrał m.in. na 400 m dowolnym, był drugi na 200 m i 400 m zmiennym), a za nim
toczyła się walka trójki spragnionych sukcesu wytrzymałościowców. Dawid osłabł
trochę po 1100 m, ale był wyraźnie trzeci – jeszcze na 1400 m miał dwie
sekundy przewagi nad czwartym i można było spokojnie czekać na szczęśliwy
koniec. Jednak jego rywal wykonał niesamowity finisz na ostatnich 50 m... i
przegrał z naszym zawodnikiem o 0.03 sekundy!
Pozostałe starty Dawida były również bardzo dobre, ale na szczęście mniej
emocjonujące.
Pierwszego dnia zawodów wywalczył piąte miejsce na 200 m dowolnym ze
znakomitym wynikiem 1:54.66 (do zawodów był zgłoszony z dziewiątym czasem
1:56.50).
W drugim dniu płynął na 400 m dowolnym. Eliminacje były spokojne, ale wyścig
finałowy bardzo mocny – za szybki dla Dawida, który wynikiem 3:59.37 poprawił
życiówkę (i rekord klubu seniorów) o sekundę. Medaliści pokonali ten dystans
na poziomie wyników 3:53-3:54.

Wyniki techniczne Dawida Kalkowskiego - ZMP juniorów mł. 16 letnich '2016:
3.
1500 m dowolnym 15:49.09-rk16-17-s
5.
200 m dowolnym 1:54.66-rk16-17
(e 1:56.38)
5.
400 m dowolnym 3:59.37-rk16-17-s (e 4:04.15)
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