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       Marzec to tradycyjnie czas na 

najważniejsze zawody dla roczników 

2005 i 2006. Drużyna MKS Piasecz-
no w dn. 21 i 22 marca wystartowała 

w Międzywojewódzkich Drużyno-
wych Mistrzostwach Młodzików 12 
i 13 letnich. Sportowe zmagania zor-

ganizowano na basenie G-8, na Biela-

nach. Pierwszy dzień zawodów był 

zdecydowanie lepszym dniem       

zmagań niż kolejny, jakoś brak naszym 

zawodnikom sił, czy może brak kon-

centracji? 

Rocznik 2005 wypadł w zmaganiach 

sportowych zdecydowanie lepiej niż 

rocznik 2006 i niestety nie tylko o liczbę 

zawodników tu chodzi. Musimy jeszcze 

mocniej i z większym zaangażowaniem 

popracować. 

Drużyna 13- latków zajęła bardzo dobre III 

miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów uzysku-

jąc 13.183 punkty. Przed nami takie potęgi jak: GIM 

92 Ursynów- 13.768 pkt oraz G-8 Bielany- 13.702 

pkt. Nasze dziewczyny zarobiły 6.425 pkt, chłopcy- 

5.146. 

Drużyna 12- latków wywalczyła 

8 miejsce na 19 startujących klu-

bów - 5.221 pkt. Niestety nie 

mieliśmy obstawionych wszyst-

kich konkurencji ze względu na 

liczbę zawodników. 



 

 Multimedalistą, 

tak jak i w zeszłym 

roku, został      

Wiktor Tkacz 

zdobywając 2 złote 

krążki na 100 m st. 

dowolnym i motyl-

kowym, sreberko 

na 200 zmiennym, 

brązowy medal na 

400 dowolnym. 

Oliwia Samoraj wywalczyła brąz na 200 zmiennym i 

trzykrotnie zajęła 5 miejsca  

Najbardziej niewdzięczne 4 lokaty wywalczyli: Ola Bałda na 200m st. klasycznym, 

Benjamin Dziewguć na 100 m st. grzbietowym oraz Franek Sobieszek na 200 m 

st. grzbietowym.  

Pierwszego dnia zawodów wspaniale popłynęła nasza sztafeta zmienna 

(Dziewguć, Balda, Tkacz, Sobieszek) zajmując I miejsce. 



 

Najwięcej punktów dla zespołu 
13 latków zdobyli kolejno: 

Oliwia Samoraj -1839 

Ewa Skalińska - 1654 

Wiktor Tkacz - 1632 

Franek Sobieszek - 1326 

Benjamin Dziewguć - 1234 

Ola Bałda - 1196 

Weronika Kołakowska - 706 

Marysia Kleczek - 691 

Karol Krawczyk - 531 

Kuba Gospodarczyk - 423 

Karolina Wróbel – 339 

Dla 12 latków punktowali: 
Julia Głazowska - 1062 

Zuzia Maszaro - 1035 

Melania Świetlik - 912 

 Maks Okrasa - 755 

Aleks Skrzyński - 559  

Mikołaj Malecki - 545 pkt. 

   W czerwcu II runda zawodów i punktacja końcowa. Ma-

my więc niecałe 3 miesiące, które należy poświęcić na 

ciężką pracę nad poprawą techniki, co przełoży się na pro-

gres wyników.  

 

Życzę naszym zawodnikom umiejętności koncentracji nad zadaniami treningo-
wymi na codziennych treningach oraz w momencie startów. Chyba tego naj-

bardziej nam brakuje. Pamiętajcie!  
Nie wystarczy być na treningu i zrobić kilometry w wodzie, ważne czy robię to z zaan-

gażowaniem.  

Nasi rywale nie śpią! Oni też ciężko pracują!  

Serdecznie dziękuję 

wszystkim zawodnikom 

za udział i zdobyte punk-

ty i życzę dalszych suk-

cesów. MM 
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