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Choszczno - Foka - Wysyp pływackich talentów
29.05.2017.

CHOSZCZNO. 26 medali zdobytych na IX Zawodach Pływackich im. Zbigniewa Książka w Świdwinie i
kolejnych siedem wywalczonych w finałowej rundzie Grand Prix Województw Zachodniopomorskiego i
Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., to najnowszy dorobek zawodników UKS Foka. Wyjątkową klasę
potwierdziła OLGA PAROL (na zdjęciu), która bijąc rekordy życiowe, wręcz zdeklasowała rywalki.

- Tym razem w Świdwinie reprezentacja Foki oparta była na zawodnikach trenowanych przez
MAGDALENĘ MASŁO i ANDRZEJA ZAKRZEWSKIEGO, czyli dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z tym
sportem &ndash; mówi WALDEMAR MĘŻYKOWSKI.
Zaznacza jednak, że wcale nie ucierpiał na tym poziom sportowy. Emocji również nie brakowało &ndash; nie ukrywa, że liczy na to, iż także w
tej grupie znajdzie się kolejny talent formatu WERONIKI TOMASIAK czy też OLGI PAROL. A oto
zawodnicy, którzy w tym dniu zdobyli medale: ALEKS MODRZEJEWSKI, JAKUB DOKURNO, NADIA
KUCHARCZYK, ZOFIA WADECKA, OSKAR BURZYŃSKI (po 2 złote), JULIA KĘSIK (złoty i srebrny),
MARTYNA HOŁOWNIA (złoty), JAKUB BRZĘCZEK (2 srebrne), BOGUSZ ŁAGOWSKI (srebrny i brązowy),
JAKUB JANISZEWSKI, OLIWIER PAŻONTKA, DOMINIK GRZESZATA (srebrny), LEON GANIEC, ALICJA
TOMASIAK (po 2 brązowe), a także sztafety 6x25 m (złoty - Z. Wadecka Zofia, J. Dokurno, J.
Kucharczyk, OLIWIA SADOWSKA, A. Modrzejewski, O. Pażontka) i 6x50 (srebrny &ndash; M. Hołownia, J.
Brzęczek, J. Kęsik, B. Łagowski, A. Tomasiak i O. Burzyński).
Dużo ważniejszy wymiar miała finałowa runda Grand Prix Województw
Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, którą rozegrano w gorzowskiej
Słowiance. Choszcznianie zdobyli siedem medali, w tym trzy złote i
cztery brązowe. &ndash; Tu podsumowano cykl zawodów dla zawodników z roczników
2004 i 2005, a dokładniej wyłoniono najlepszych w poszczególnych
stylach pływackich &ndash; kontynuuje W. Mężykowski. Zaznacza, że o końcowym
miejscu decydowała suma punktów zdobytych przez zawodnika w trzech
najlepszych startach. Klasą dla siebie i innych była wspomniana wyżej O.
Parol, która w każdym stylu wyprzedziła rywali o ponad 250, a w
motylkowym nawet o 400 punktów! Ważne jest też to, że aż ośmioro
zawodników Foki pobiło swoje rekordy życiowe. A oto medaliści: O. Parol
(dwa złote), ALAN KUREK (złoty i brązowy, na zdjęciu), IGOR GRZESIK (dwa brązowe) i BARTŁOMIEJ
PIEŃKOWSKI (brązowy).
Tadeusz Krawiec
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