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Olga nie odpuszcza
24.11.2016.

CHOSZCZNO. W sobotę w Gryfinie odbył się miting pływacki &bdquo;Laguna CUP 2016&rdquo;.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Foka" zdobyli tam 28 medali, w tym 15 złotych. ZOFIA
WADECKA, OSKAR BURZYŃSKI, OLGA PAROL i IGOR GRZESIK otrzymali statuetki dla najlepszych
zawodników.

Miting pływacki &bdquo;Laguna CUP 2016&rdquo; został rozegrany w minioną sobotę w
gryfińskim aquaparku. W stawce 243 zawodników (rocznik 2004-2008)
rywalizowało także 22 pływaków z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Foka". W
sumie wywalczyli tam 28 medali: 15 złotych, 7 srebrnych, 8 brązowych
oraz cztery tytuły najlepszych zawodników tych zawodów. Otrzymali je:
ZOFIA WADECKA, OSKAR BURZYŃSKI, IGOR GRZESIK i OLGA PAROL. WALDEMAR
MĘŻYKOWSKI jest bardzo zadowolony z wyników swoich podopiecznych. Poszliśmy na całość. Najmłodsi zawodnicy spróbowali swych sił na nowych
dystansach, natomiast starsi otrzymali kolejną szansę na poprawienie
swoich rekordów - relacjonuje trener. Podkreśla jednak, że największe
brawa należą się O. Parol, która zdobywając pięć medali, była klasą dla
siebie samej. W najtrudniejszych konkurencjach, czyli 200 m stylem
zmiennym (2:43,94) oraz 400 m dowolnym (5:13,46), wręcz znokautowała
rywalki, i co ważne, spośród starszych chłopców tylko trzech na 200 m
stylem zmiennym miało lepsze czasy. - Śmiem twierdzić, że obecnie, w
tej kategorii wiekowej, są to jedne z najlepszych wyników w Polsce.
Zapewniam też, że Olga może wkrótce pokazać nam jeszcze więcej - zaznacza W. Mężykowski. Jego
zdaniem na wyróżnienie zasługują
również: BARTŁOMIEJ PIEŃKOWSKI (5 medali), I. Grzesik (4), MIKOŁAJ
BALIK (4), O. Burzyński (3), Z. Wadecka (5), ANTONINA MĘŻYKOWSKA (2) i
ALAN KUREK (1).

Dodajmy, że w tym samym czasie w Poznaniu odbyły się
zawody eliminacyjne do mistrzostw świata w Windsor. Wystartowała w nich
WERONIKA TOMASIAK, była wychowanka "Foki", aktualnie pływająca w
barwach &bdquo;Słowianki&rdquo; Gorzów. Choć ostatecznie nie zakwalifikowała się
do mistrzostw rozgrywanych na początku grudnia w Kanadzie, to zajęła
dobre piąte miejsce w wyścigu na 200 m stylem motylkowym.
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