Medale Nawy w mistrzostwach Puław
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Pływacy UKS Nawa w ramach przygotowań do mistrzostw Polski rywalizowali w Puławach. (fot. UKS Nawa)

Przygotowujący się do startów w mistrzostwach Polski pływacy UKS Nawa Skierniewice
wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Puław. Bilans to 9 medali.

Zawody odbyły się w upalną niedzielę (30.06) na bardzo nowoczesnej, odkrytej pływalni 50.
metrowej w Puławach. Skierniewice reprezentowała czternastoosobowa drużyna UKS Nawa
Skierniewice, która zdobyła łącznie aż 9 medali. Kolejny rok z rzędu Alicja Ulicka okazała się
najlepszą zawodniczką mistrzostw w kategorii open. − Cieszy również fakt zajęcia 2. miejsca przez
Michalinę Rutkowską w kategorii 12-13 lat − mówi Marcin Sarna, trener pływaków.

W konkurencjach indywidualnych najlepiej wypadła Alicja Ulicka, która zdobyła dwa złote w
konkurencjach 200 metrów stylem zmiennym oraz 50 metrów stylem grzbietowym. Na podium
stawała także Paulina Dudek zdobywczyni dwóch złotych krążków w konkurencjach 200 i 50 metrów
stylem grzbietowym. Złoto padło także łupem Nadii Lipowskiej na dystansie 200 metrów stylem
dowolnym. Nadia wywalczyła także srebrny krążek w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym.
Medalowy bilans skierniewiczan uzupełnili Michalina Rutkowska (złoto w konkurencji 50 metrów
stylem dowolnym) i Bartosz Stefanowski (brązowy medal w konkurencji 50 metrów stylem
motylkowym).
Po najważniejszych startach sezonu 12. i 13-latków w mistrzostwach Polski wezmą udział starsi
koledzy z UKS Nawa Skierniewice. Juniorzy młodsi (14 lat) już w najbliższy weekend lipca (5-7)
pojadą do Olsztyna, gdzie powalczą o jak najlepsze wyniki w pływalni 50. metrowej. W tym samym
czasie w 15-latkowie rywalizować będą w Oświęcimiu. W kolejnym tygodniu (10-12.07) 16-latkowie
pojadą do Lublina. Rywalizację w rocznikach zakończy tradycyjnie Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów), która odbędzie się w Drzonkowie w dniach 18-21 lipca.
Później pływacy udadzą się na zasłużony odpoczynek, a w drugiej połowie sierpnia, chętni wezmą
udział w obozie sportowym w Austrii i Chorwacji.
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