Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
(MP) juniorów mł 16-17 letnich w triathlonie

Złoty supersprint Miłosza Walkowiaka
Miłosz Walkowiak zdobył złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
juniorów młodszych 16-17 letnich w triathlonie na dystansie supersprint
(0.6-16-3), która została rozegrana w Sławie w dniach 23-24.07.2016.

OOM (czyli Mistrzostwa Polski) juniorów mł. 16-17 lenich była rozgrywana
w ramach Festiwalu Triathlonu – imprezie która obejmowała OOM oraz MP
młodzików i juniorów 18-19 letnich. OOM jest formatem mistrzostw Polski,
w którym oprócz rywalizacji klubowej toczy się współzawodnictwo między
województwami. Program zawodów obejmował wyścigi indywidualne (23.07.)
i sztafetowe (24.04. - sztafeta mix 4 osobowa – 2 dziewczyny, dwóch
chłopców). Miłosz Walkowiak startował tylko indywidualnie, ponieważ z
Pomorza do OOM zakwalifikowały się trzy osoby i kadra województwa
pomorskiego nie miała swojej sztafety.

[Miłosz Walkowiak (037) – biegnie po złoty medal]

Złoty medal jest pierwszym takim trofeum siedemnastoletniego Miłosza
Walkowiaka w imprezie o randze Mistrzostw Polski w pełnym i klasycznym
triathlonie. W zeszłym roku na OOM (Konopiska 8-9.08.2015), która była
rozgrywana w potwornym upale 36C, nie ukończył wyścigu z powodu... omdlenia.
Jednak tczewski zawodnik od dwóch lat znakomicie radzi sobie w dyscyplinach
pokrewnych – aquathlonie i crosstriathlonie, w których wygrywał zawody
krajowe.
Ponieważ coraz lepiej spisuje się w pełnym triathlonie do Sławy jechał
z zamiarem walki o medal. Był jednym z głównych faworytów – w zawodach
kontrolnych wypadał znakomicie (na ETS w Olsztynie i Augustowie wygrywał
w grupie juniorów młodzych 16-17 letnich), na Mistrzostwach Europy juniorów
młodszych w Tiszaujvaros na Węgrzech dobrze wypadł sportowo i wykazał się
odpornością na upał (w trakcie zawodów była temperatura powietrza 33-34C,
a wody 28-29C). Omijały go choroby i kontuzje, był w świetnej formie.
W samych zawodach perfekcyjnie wypełnił wszystkie wskazówki trenera OSSM
Rumia (Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży), opiekuna zawodników kadry
województwa pomorskiego na mistrzostwach Polski – Piotra Nettera.
Pływanie (0.6 km w jeziorze Sławskim) zakończył jako pierwszy, z niewielką
przewagą, z pełną kontrolą i dużą rezerwą sił. W pierwszej strefie zmian
(T1) szybko przygotował się na jazdę rowerem. Odcinek kolarski Miłosz jechał
w sześcioosobowym peletonie, dając zmiany i pilnując, żeby nikt mu nie
uciekł. Jednocześnie musiał być bardzo uważny – trasa była trudna
technicznie (16 km, 4 pętle po 4 km), z zakrętami i ostrymi nawrotami.
Do strefy T2 zameldowała się cała szóstka praktycznie równocześnie
i wszystko miało się rozstrzygnąć na biegu – bardzo korzystna sytuacja dla
tczewskiego zawodnika, który biegowo radzi sobie znakomicie. Trasa biegu
liczyła 3 km (2 pętle po 1.5 km). Po pierwszej pętli na prowadzeniu
pozostali tylko Miłosz i Jakub Rudziński (KS IRONMAN Szczecin, który
w zeszłym roku jako najlepszy zawodnik z rocznika 1999 zajął czwarte miejsce
w OOM). Na 400 m przed metą to Miłosz rozpoczął finisz, urwał się rywalowi
i wygrał zawody.
Miłosz Walkowiak wywodzi się z pływania sportowego – w młodych latach był
prowadzony przez trenera Witolda Surwiło, później Sławomira Gdańca i Piotra
Maziewskiego. Obecnie szkoli go również Piotr Netter (OSSM Rumia), ale
przede wszystkim pełen nadzór nad jego rozwojem sportowym pełni tata – pan
Marcin, również triathlonista. Na wszystkich zawodach jest obecna oczywiście
mama - pani Małgorzata. Swojemu starszemu bratu mocno kibicuje Marcel (też
chce zostać triathlonistą ;-)

WYNIKI techniczne OOM juniorów mł. 16-17 letnich w triathlonie
wyścig indywidualny (23.07.2016), (0.6-16-3)
M-ce/Nazwisko Imię/Rok urodz./Klub/Wynik/
Pływanie/ T1/ Rower/ T2/ Bieg/
1. Walkowiak Miłosz (99) MKS SAMBOR Tczew 00:46:46
(00:08:46(2) 00:01:09 00:24:24(4) 00:01:44 00:10:43(1)
2. Rudziński Jakub (99) KS IRONMAN Szczecin 00:46:48
(00:08:57(7) 00:01:06 00:24:21(1) 00:01:38 00:10:46(2)
3. Falbogowski Maciej (99) UAM Poznań 00:47:38
(00:08:54(4) 00:01:10 00:25:17(8) 00:02:02 00:12:15(6)

Sław

