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WYSTARTOWAŁA PŁYWACKA LIGA MIAST
23.12.2014.

CHOSZCZNO. 10 medali wywalczyli zawodnicy UKS FOKA w pierwszych zawodach tegorocznej edycji
&bdquo;Ligi Miast&rdquo;, które rozegrano w Stargardzie Szczecińskim. Indywidualnie najlepiej spisali
się ŁUKASZ KĘSIK i IGOR GRZESIK, którzy w swoich kategoriach zdobyli po dwa złote medale.

W Stargardzie Fokę reprezentowało 14. zawodników. Jak podkreślają
trenerzy 10 zdobytych medali (4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe) to duży
sukces. Szczególnie cieszą ich wyniki czasowe jakie wypływali ich
podopieczni. Na słowa uznania zasłużyły też dwie najmłodsze zawodniczki
MAŁGORZATA STRZELCZYK i ZOFIA WADECKA. &ndash; Dziewczyny mają charakter. Są
waleczne i odważne. To przekłada się na dobre rezultaty. Zosia
debiutowała na tych zawodach i poradziła sobie całkiem nieźle &ndash;
cieszył się trener WALDEMAR MĘŻYKOWSKI. Zwieńczeniem dobrej formy ekipy z Choszczna, były
występy w sztafetach 4x50 m style dowolnym. &ndash; Nasza
kadra z rocznika 2005 zajęła pierwsze miejsce, a ta z rocznika 2004
drugie &ndash; podsumował W. Mężykowski. &bdquo;Złota&rdquo; sztafeta wystąpiła w
składzie: KASIA KOZIKOWSKA, IGOR WŁODARCZYK, OLGA PAROL i IGOR GRZESIK.
&bdquo;Srebrną&rdquo; reprezentowali KACPER KUREK, ALAN KUREK, IGA CZERNIAWSKA i
ŁUKASZ KĘSIK. - Naszym celem jest zajęcie jak najwyższych lokat w
klasyfikacji końcowej &bdquo;Ligi Miast&rdquo;. Szczególnie zależy nam na
klasyfikacji indywidualnej ustalanej na podstawie tabel Światowej
Federacji Pływackiej &ndash; dodał W. Mężykowski i już zaprosił na kolejne
zawody z cyklu &bdquo;Ligi Miast&rdquo;, które tym razem odbędą się na pływalni w
Choszcznie w połowie marca.

Medaliści pierwszych zawodów z cyklu &bdquo;Liga Miast&rdquo;:
ŁUKASZ KĘSIK &ndash; złoty 100 m stylem klasycznym i złoty 100 m stylem grzbietowym
IGOR GRZESIK - złoty 50 m stylem klasycznym i złoty 50 m stylem grzbietowym
OLGA PAROL &ndash; srebrny 50 klasycznym i srebrny 50 grzbietowym
IGA CZERNIAWSKA &ndash; srebrny 100 grzbietowym i brązowy 50 grzbietowym
IGOR WŁODARCZYK &ndash; srebrny 50 grzbietowym
OSKAR BURZYŃSKI &ndash; brązowy 50 grzbietowym
Złote medale sztafeta 4x50m stylem dowolnym rocznik 2005: KASIA KOZIKOWSKA, IGOR WŁODARCZYK,
OLGA PAROL i IGOR GRZESIK
Srebrne medale sztafeta 4x50 stylem dowolnym rocznik 2004: KACPER KUREK, ALAN KUREK, IGA
CZERNIAWSKA i ŁUKASZ KĘSIK
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