Letnie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 14 letnich w pływaniu

Marysia Kuchta dwa razy czwarta
W dniach 8-10.07.2016 w Olsztynie odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski
juniorów młodszych 14 letnich. Tradycyjnie były to najliczniej obsadzone
zawody – startowało w nich aż 289 zawodniczek i 317 zawodników ze 150
klubów. Marysia Kuchta, zawodniczka sekcji pływackiej MKS Sambor Tczew,
wywalczyła w mistrzostwach dwukrotnie czwarte miejsce – na 400 i 800 m
dowolnym.
Letnie Mistrzostwa Polski są najważniejszą imprezą pływacką w roku.
Rozgrywane są zawsze na basenie 50 m (w odróżnieniu od edycji Zimowych
Mistrzostw Polski, które organizuje się na pływalni 25 m) i zamykają
całoroczny sezon.
Dla juniorów młodszych 14 letnich była to dopiero druga impreza rangi
mistrzowskiej. Na Zimowych Mistrzostwach Polski mieli okazję bezpośrednio
rywalizować ze sobą po raz pierwszy i ustalić ranking krajowy. Na Letnich
Mistrzostwach Polski najlepsi zawodnicy starają się utrzymać swoje medalowe
pozycje, a pozostali próbują zmienić hierarchię.
Do grupy zawodniczek z aspiracjami medalowymi należy Marysia Kuchta,
zawodniczka sekcji pływackiej MKS Sambor Tczew, uczennica klasy sportowej
Gimnazjum nr 2, podopieczna trenera Piotra Maziewskiego. Znakomicie
startowała w zimowej edycji mistrzostw Polski, w których zajęła 5 m-sce na
800 m dowolnym i siódme na 400 m dowolnym, a teraz czuła, że może osiągnąć
dużo więcej.
Miała rację!

[Marysia Kuchta z trenerem]

Pierwszego dnia mistrzostw startowała na 200 m dowolnym – wynikami 2:13.02
(w eliminacjach) i 2:12.71 (w finale – zajęła szóste miejsce) pokazała, że
ma wysoką formę i jest gotowa na rywalizację z najlepszymi w swoich
koronnych konkurencjach (400 i 800 m dowolnym).

Wyścigi na 400 m dowolnym były rozegrane drugiego dnia zawodów. W porannym
starcie pewnie zakwalifikowała się do finału z czasem 4:40.72. W finale
zaatakowała pozycję medalową – bardzo mocno rozpoczęła - po 100 m była druga
z czasem 1:05.96, ale nie utrzymała wysokiego tempa i zaczęła tracić dystans
do najszybszych. Mocnym finiszem zbliżyła się do trzeciej zawodniczki, ale
jej nie dogoniła. Uzyskała bardzo dobry rezultat (4:36.37). Trzecia była
Piękoś Natalia z MKS Jedynki Łódź (4:35.61), druga Trambowicz Zuzanna z MKS
SP-63 Bydgoszcz (4:34.73), a wygrała Skibiak Klaudia z UKS Dwójki-Morena
Gdańsk (4:31.07).
Z trójką medalistek konkurencji 400 m dowolnym przyszło się zmierzyć
tczewskiej zawodniczce trzeciego dnia LMP na 800 m dowolnym.
Tym razem Marysia Kuchta inaczej rozegrała wyścig. Rozpoczęła bardzo
ostrożnie – po 100 m była ostatnia (dziesiąta), po 400 m ósma (ze stratą
sześciu sekund do prowadzących), po 600 m szósta i zaczęła przyspieszać.
Ostatnie 300 m miała najszybsze z całej stawki, ale nie zdołała odrobić
strat. Ponownie zajęła na mistrzostwach czwarte miejsce (9:30.04). Medalami
podzieliły się rywalki z konkurencji 400 m (1. Trambowicz 9:22.50, 2. Piekoś
9:24.68, 3. Skibiak 9:28.49).
Czwarte miejsca są oczywiście dla każdego sportowca niezbyt przyjemne,
ale w przypadku młodziutkiej Marysi Kuchty to przede wszystkim dowód na jej
kolejny wielki postęp wynikowy. Szybsze od niej były tylko faworytki,
medalistki Zimowych Mistrzostw Polski, które jeszcze kilka miesięcy temu
pływały na czasach poza zasięgiem tczewskiej zawodniczki (10 sekund szybciej
na 400m a na 800m aż 20 sekund). Na tych zawodach do medalu Marysi zabrakło
tylko jednej sekundy na 400 m i dwóch sekund na 800 m.
Wyniki techniczne zawodniczki
na LMP juniorów mł. 14 letnich w Olsztynie '2016:
Kuchta Maria
45. 50 m dowolnym
6. 200 m dowolnym
4. 400 m dowolnym
29. 100 m dowolnym
4. 800 m dowolnym

Sław

0:29.81
2:12.71
4:36.37
1:03.88
9:30.04

(e 2:13.02)
(e 4:40.72)

