Mistrzostwa Europu juniorów młodszych 16-17 letnich w triathlonie

Obiecujący debiut Miłosza Walkowiaka
W
Tiszaujvaros
(Węgry),
w
dniach
2-5.07.2016
zostały
zorganizowane
Mistrzostwa Europy juniorów młodszych 16-17 letnich w triathlonie na
dystansie super sprint (0.5-12-3.2). Polska kadra liczyła ośmioro zawodników
(cztery dziewczyny i czterech chłopaków). Jednym z nich był siedemnastoletni
zawodnik MKS Sambor Tczew Miłosz Walkowiak, który w wyścigu indywidualnym
zajął 44 miejsce, a sztafetowym (mix 4 osobowy) – czternaste.

Był to pierwszy start Miłosza w tak prestiżowych zawodach. Powołanie
do kadry narodowej otrzymał za bardzo dobre starty w zawodach triathlonowych
rozpoczynających tegoroczny sezon – Elemental Tri Series (w Olsztyne
i Augustowie), w których wygrywał w kategorii juniorów młodszych 16-17
letnich.

[kadra Polski na MEyB
Miłosz Walkowiak – drugi z prawej]
Zawody toczyły się w okropnym upale - powietrze miało temperaturę 33°,
a w wodzie nie było wcale chłodniej (29°C).
Mistrzostwa rozpoczęły się od kwalifikacji do wyścigów indywidualnych, które
odbyły się 2.07. na dystansach (0.5 km pływanie – 12 km rower – 3.2 km
bieg). Zawodnicy startowali w trzech grupach (30 osobowych) - awans
uzyskiwało pierwszych dziewięciu oraz trzech z czasem.
Niestety nikomu z polskich reprezentantów nie udało się dostać do finału.
Miłosz rywalizował w drugiej grupie, w której zajął 16 m-sce z czasem
00:39.45 (44. w całych kwalifikacjach - najlepsze z spośród reprezentantów
Polski). W jego wyścigu 9. czas wynosił 00:38.37.

Wyścigi sztafet mix (2 dziewczyny, 2 chłopaków) były rozegrane ostatniego
dnia zawodów. W sztafecie polskiej startowali: Julia Sanecka, Miłosz
Walkowiak, Klaudia Petters i Michał Jarliński.
Każdy miał do pokonania trasę triathlonową, na którą składało się 270 m
pływania, 6.4 km roweru i 1.55 km biegu.
Polacy zajęli czternastą lokatę z czasem 01:29.02 – Miłosz dał najszybszą
zmianę z rezultatem 00:21.06.
Wygrała sztafeta rosyjska, przed węgierską i włoską.
Start Miłosza Walkowiaka należy uznać za obiecujący ponieważ jest
zawodnikiem, który dopiero od dwóch sezonów trenuje pełen triathlon –
wywodzi się z sekcji pływackiej, w której najpierw sześć lat tylko pływał,
potem spokojnie wszedł w trening biegowy w ramach szkolenia wieloboju
nowoczesnego. Największe rezerwy ma wobec tego w bardzo ważnym odcinku
rowerowym.
Jest prowadzony przez kilku trenerów, ale najważniejszym jest jego tata –
Marcin Walkowiak – również triathlonista.
Przed tczewskim zawodnikiem bardzo ważna impreza – Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży
(Mistrzostwa
Polski)
juniorów
młodszych
16-17
letnich
w
triathlonie na dystansie super sprint (0.6-15-3), które odbędą się w Sławie
w dniach 23-24.07.2016. Jego dobra postawa na Mistrzostwach Europy czyni go
jednym z faworytów do zdobycia medalu.

WYNIKI techniczne Mistrzostw Europy juniorów mł. 16-17 letnich w triathlonie
kwalifikacje, (2.07.), M/2 grupa (0.5-12-3.2)
Pos/ Name/
Time
Swim/ T1/
Bike/
T2/
Run
16. Miłosz Walkowiak 00:39.45(00:06.25/00:01.08/00:19.53/00:00.35/00:11.45)
finał (5.07.) sztafety mix
Pos/ Country/
Time
1. Russia
01:24.03
2. Hungary
01:24.23
3. Italy
01:24.34
14. Poland
01:29.02

Sław

(4x0.27-6.4-1.55)
(Leg 1/
Leg 2/
Leg 3/
Leg 4)
(00:22.09/00:20.11/00:22.16/00:19.28)
(00:21.57/00:19.55/00:22.31/00:20.01)
(00:21.47/00:20.08/00:22.18/00:20.23)
(00:22.37/00:21.06/00:23.30/00:21.50)

