Letnie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 15 letnich w pływaniu

Srebrne chłopaki
W dniach 15-17.07.2016 w Lublinie na basenie 50 metrowym odbyły się Letnie
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 15 letnich w pływaniu.
W zawodach medale wywalczyło dwóch tczewskich zawodników – Marcel Żurawski
srebro i brąz oraz Igor Wilejto srebro.

(Marcel Żurawski, Oliwia Wett, Igor Wilejto))

Marcel Żurawski – brąz, srebro i 4. w stylu klasycznym
Marcel Żurawski miał bardzo oszczędny program zawodów – skupił się na
udziale tylko w wyścigach stylem klasycznym. Pierwszego dnia startował na
50 m, drugiego na 200 m, a trzeciego na 100m.
Zaczął sensacyjnie – zdobywając brązowy medal na 50 m wynikiem 0:31.61 (jego
dotychczasowa życiówka to 0:32.17). Jest utytułowanym młodym zawodnikiem,
ale znakomicie radzącym sobie głównie na dystansie 200m, natomiast na
dystansie
sprinterskim
dotychczas
jego
najlepszym
osiągnięciem
było
dziesiąte miejsce w tegorocznych Zimowych Mistrzostwach Polski. Trzeba
wspomnieć o tym, że miał też sporo szczęścia – w wyścigu finałowym
dyskwalifikację za falstart otrzymał zawodnik, który uzyskał wynik poniżej
0:30.00! Pozostali medaliści uzyskali czasy 0:31.33 i 0:31.37.
Po takim starcie na 50 m powstała lekka obawa, czy zawodnik przez ostatnie
skomplikowane tygodnie treningu nie uzyskał szybkości kosztem wytrzymałości
- konkurencja 200 m klasycznym jest przecież jego wizytówką. Niepokój był
niepotrzebny. Marcel startował koncertowo. Kontrolował wyścig eliminacyjny
i mimo, że dopiero siódmy, ale pewnie zakwalifikował się do finału. W walce
o medal płynął od początku bardzo mocno, pewnie, ze znakomitym rozkładem
tempa i z dynamicznym finiszem. Uzyskał świetny wynik 2:24.79 (na
mistrzostwa przyjechał z życiówką 2:28.53) i zajął drugie miejsce.
Nieznacznie szybszy był znakomicie dysponowany zawodnik z Piątki Chorzów –
Mateusz Dubas (2:24.30).
Ostatniego dnia mistrzostw zastosował ten sam sposób startowy jak na 200 m –
w eliminacjach popłynął oszczędnie, a całą moc pokazał w finale. Mimo
bardzo dobrego wyniku 1:08.88 (jego czas zgłoszenia na LMP to 1:12.28)
ukończył wyścig na czwartej pozycji. Musiał ustąpić sprinterom, którzy
uzyskali rezultaty 1:06.89-1:07.34-1:07.81.

Igor Wilejto – obronione srebro na 1500 m dowolnym
Igor Wilejto bronił srebrnego medalu zdobytego w zimowej edycji Mistrzostw
Polski (rozgrywanej w marcu na basenie 25 metrowym). W Lublinie miał drugi
czas zgłoszenia, dużo lepszy od pozostałych zawodników, ale nie można było
mieć pewności co do jego dyspozycji startowej z powodu nietypowego okresu
przygotowawczego. Konkurencja 1500 m dowolnym jest rozgrywana ostatniego
dnia imprezy. W jego przypadku na zakończenie bardzo trudnego programu
startowego.
Pierwszego dnia ścigał się na 400 m zmiennym – „wymęczył” dziesiąte m-sce.
W drugim dniu jednak odżył na 400 m dowolnym – zdobył piątą lokatę z bardzo
dobrym wynikiem 4:15.44 (życiówka 4:19.64) i to nastawiło zawodnika
pozytywnie na najważniejszy wyścig.
Na 1500 m Igor nie odważył się płynąć na czas, a jedynie na miejsce. Przez
cały dystans był skupiony się na utrzymaniu medalowej pozycji i... obronił
tytuł wice mistrza Polski z wynikiem 16:57.83 (życiówka 16:42.18).

Oliwia Wett – bez medalu na 400 m zmiennym
Oliwia Wett jest bardzo twardą zawodniczką, uwielbiającą bardzo trudne
konkurencje – 400 m zmiennym i 200 m motylkowym, które wymagają ciężkiego,
spokojnego treningu.
W Lublinie zabrakło jej szczytowej formy i komfortu psychicznego, co
wpłynęło na dyspozycję startową.
W swojej koronnej konkurencji – 400 m zmiennym, w której dotychczas zdobyła
trzy medale (ZMP 14 lat – srebro, LMP 14 lat – srebro, ZMP 15 lat – brąz)
zupełnie jej nie poszło. W eliminacjach uzyskała czas 5:17.35, a w finale
niewiele lepiej 5:12.06 (w zeszłym roku 5:10.36) – dało jej to siódme
miejsce. Czasy złotej i srebrnej medalistki były poza zasięgiem (4:54.574:56.07), ale do brązu wystarczyło 5:07.43.
Pozostałe starty jednak były bardzo dobre – życiówka na 200 m zmiennym
2:28.78 dała również siódme miejsce, ale należy ocenić ten wynik pozytywnie,
ponieważ na tym dystansie Oliwia nie czuje się zbyt pewnie.
W trzecim dniu zawodów zdecydowała się zadebiutować na 200 m motylkowym.
Trochę zabrakło jej pewności siebie w eliminacjach, w których uzyskała wynik
2:31.24 (płynęła w najsłabszej serii z powodu braku czasu zgłoszenia), który
był dopiero 11 rezultatem i nie dał kwalifikacji do finału A (obejmującego
miejsca 1-10). W finale B wygrała zdecydowanie z czasem 2:25.67, który dałby
jej piąte miejsce w finale A (czasy medalistek 2:19.09-2:20.87-2:22.01).
Wyniki techniczne uzyskane przez zawodników MKS Sambor Tczew
na LMP juniorów mł. 15 letnich w Lublinie '2016:
Żurawski Marcel
2. 200 m klasycznym 2:24.79-rk15
3. 50 m klasycznym 0:31.61
4. 100 m klasycznym 1:08.88-rk15

(e 2:29.48)
(e 0:31.69)
(e 1:09.65)

Wilejto Igor
2. 1500 m dowolnym
5. 400 m dowolnym
10. 400 m zmiennym

(e 4:19.99)
(e 4:55.44)

16:57.83
4:15.44
4:53.89

Wett Oliwia
7. 400 m zmiennym
5:12.06
7. 200 m zmiennym
2:28.78-rk15
11. 200 m motylkowym 2:25.67
Sław

(e 5:17.35)
(e 2:29.35-rk15)
(e 2:31.24)

