Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w trójboju nowoczesnym

Dwa brązowe medale tczewskich wieloboistów
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski) juniorów młodszych do lat
16 w trójboju nowoczesny odbyła się w Elblągu w dniach 16-17.06.2016.
Wieloboiści MKS Sambor Tczew zdobyli w zawodach dwa brązowe medale –
indywidualnie Zuzia Ławrynowicz, a w sztafecie mix Marceli Frelke.

Brąz indywidualny Zuzi Ławrynowicz
Zaledwie czternastoletnia Zuzia Ławrynowicz jest rewelacją tegorocznego sezonu
– przyp. – zwyciężyła w cyklu Pucharu Polski, była trzecia w nieoficjalnych
Mistrzostwach Polski w trójboju nowoczesnym z CE (4x800m). W Elblągu zdobyła
brązowy medal z wynikiem 745 pkt (minimalnie ulegając drugiej zawodniczce 746).
Swój sukces medalowy zawdzięcza głównie dobremu strzelaniu (10x5 strzałów do
celu z 10 m z pistoletu laserowego), w którym zdobyła 425 pkt (2 m-sce).
W dyscyplinach wysiłkowych (pływanie – 200 m dowolnym, bieg przełajowy – 2 km)
oddała serducho, ale nie była w stanie uzyskać rekordów życiowych ze względu na
przebytą chorobę w ostatnich tygodniach i brak szczytowej formy.

Brąz sztafetowy Marcela Frelke

Piętnastoletni Marceli Frelke zajął 10 m-sce w rywalizacji indywidualnej
(drugie z kadry województwa pomorskiego) i razem z szesnastoletnią Wiktorią
Ciekańską z UKS Dwójka-Morena Gdańsk (5 m-sce indywidualnie w zawodach, druga
z kadry POZPNow)) stworzyli sztafetę mix II województwa pomorskiego (przyp. w OOM startują reprezentacje wojewódzkie), która nieoczekiwanie wywalczyła
brązowy medal. Oboje wykazali się sprinterskimi umiejętnościami w pływaniu
2x100 m st. dowolnym oraz biegu 2x1000m i dobrze strzelali (każdy 5x5
strzałów).

Nieposieszony Maks Wieczorkowski
Niepocieszony swoim startem na pewno jest szesnastoletni Maks Wieczorkowski
(przyp. - zajął trzecie miejsce w Pucharze Polski i drugie w nieoficjalnych
Mistrzostwach Polski w trójboju nowoczesnym z CE), który w ostatnich zawodach
świetnie radził sobie na strzelnicy. Tym razem zabrakło trochę „zimnej krwi” 411 pkt na strzelaniu dało dopiero 8 m-sce i próby odrobienia strat na pływaniu
i biegu nie powiodły się. W OOM zajął siódme miejsce (najwyższe z kadry
województwa pomorskiego) z wynikiem 774 pkt.
Razem z Zuzią Ławrynowicz tworzyli sztafetę pomorską I, która jednak nie
udźwignęła roli faworyta kadry POZPNow. i uzyskała dopiero siódme miejsce.

Powołania na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych do lat 16

OOM zakończyła się wręczeniem powołań na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych
do lat 16 w trójboju nowoczesnym, które odbędą się pod koniec sierpnia w
Wielkiej Brytanii.
Powołanie otrzymały trzy zawodniczki i troje zawodników, w tym dwoje tczewskich
wieloboistów:
Zuzia Ławrynowicz
za 1. m-sce w Pucharze Polski, 3. m-sce w nMP w trójboju z CE, 3. m-sce w OOM
Maks Wieczorkowski
za 3. m-sce w Pucharze Polski, 2. m-sce w nMP w trójboju z CE.
Trenerami tczewskich wieloboistów
i Sławomir Gdaniec (biegi).
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WYNIKI TECHNICZNE - OOM w trójboju nowoczesnym '2016
indywidualnie/dziewcząt - juniorzy młodsi do lat 16
1. Dąbrowska Julia (01)
MKP Myślibórz
783pkt (450(1)/2:19.41(4)/7:59.88(5)
2. Ligęza Julia (00) MKP Myślibórz
746pkt (408(4)/2:24.28(9)/7:40.74(2)
3. Ławrynowicz Zuzanna (00) Sambor Tczew
745pkt (425(2)/2:23.63(7)/8:00.06(6)
indywidualnie/chłopców - juniorzy młodsi do lat 16
1. Jakubowski Sergiusz (00) G-8 Bielany
821pkt
2. Powroźnik Igor (00) Wiking Radomsko
812pkt
3. Szmytke Jakub (01) UKS Żoliborz
802pkt
7. Wieczorkowski Maks (00) Sambor Tczew
774pkt (411(8)/2:08.80(6)/7:01.28(14)
10. Frelke Marceli (01) Sambor Tczew
765pkt(395(13)/2:10.18(10)/6:50.56(6)
17. Chrzan Jerzy (01) Sambor Tczew
738pkt(395(13)/2:16.92(17)/6:57.33(12
wyścigi sztafet mix – juniorzy młodsi do lat 16
1. mazowieckie 1
823 pkt
2. mazowieckie 4
820 pkt
3. pomorskie 2 (Ciekańska/Frelke)
815pkt (410(5)/2:04.60(5)/6:30.86(4)
7. pomorskie 1 (Ławrynowicz/Wieczorkowski) 793pkt (413(2)/2:05.57(7)/6:54.62(11)
10. pomorskie 4 (Kołodziejska/Chrzan)
767pkt (400(8)/2:11.60(9)/6:49.51(8)
Klasyfikacja województw
1. mazowieckie
145,6 pkt
2. pomorskie
91,8 pkt
3. łódzkie
53,8 pkt
4. śląskie
49,8 pkt
5. lubuskie
47,0 pkt
6. zachodniopomorskie 46,9 pkt
7. kujawsko-pomorskie
3,0 pkt
8. warmiński-mazurskie 3,0 pkt
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