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W Szkolnej Lidze Pływackiej 2021/2022 zdecydowanie najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej. (fot.
Adam Michalski)

Pływalnia Miejska NAWA, w czwartek (28.04) gościła reprezentacje skierniewickich szkół
podstawowych, które wzięły udział w Finale Szkolnej Ligi Pływackiej sezonu 2021/2022. Do
rywalizacji przystąpiły dzieci z roczników 2014-2007 (klasy I-VIII). Zdecydowanie najlepsza
okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9.
Rywalizacja podzielona została na dwa bloki. Pierwszy poprzedziła defilada zawodników, oficjalne
powitanie i uroczyste otwarcie zawodów. Uczestnicy, na początku startowali na dystansie 25 metrów
stylem dowolnym. Na zakończenie rywalizacji pływacy i pływaczki z klas I-IV szkół podstawowych
zmagali się z dystansem 25 metrów grzbietem. W przerwach pomiędzy poszczególnymi
konkurencjami odbywały się dekoracje zwycięzców.
Rywalizację zawodników z roczników 2011 i młodszych zakończyły wyścigi sztafet na dystansie 6x25
metrów stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (w każdej drużynie płynęły po jednej dziewczynce i

chłopcu z roczników 2011, 2012, 2013).
W drugim bloku zawodów udział wzięli reprezentanci skierniewickich szkół podstawowych z
roczników: 2007, 2008, 2009 i 2010.
Inaczej niż w przypadku młodszej grupy, zmagania rozpoczęła sztafeta na dystansie 8x25 metrów
stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (wystartowali po jednej dziewczynce i chłopcu z roczników
2007, 2008, 2009, 2010). Starsi pływacy rywalizowali w konkurencjach 50 metrów stylem dowolnym,
grzbietowym i klasycznym.
Czwartkowe zawody były drugim i ostatnim etapem Szkolnej Ligi Pływackiej 2021/2022
Pierwszy odbył się 30 listopada 2021 roku. Zimowa Edycja Skierniewickiej Szkolnej Ligi Pływackiej o
Puchar Prezesa Pływalni Miejskiej NAWA miała zupełnie inny przebieg. Choroby i kwarantanny
związane z pandemią sprawiły, że udział w zawodach wzięła zdecydowanie mniejsza grupa dzieci i
młodzieży. Najlepiej wypadła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9, a reprezentacja zgromadziła 407
punktów. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. zdobywając 198 punktów. Na miejscu
trzecim podium uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 2 z 146. punktami.
W czwartek zwyciężyła, z dorobkiem 653 punktów, reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii
Grzegorzewskiej. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej–Curie, 235
pkt., a trzecie Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II, 230 pkt.
Tuż za podium znalazła się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, 206 pkt.
Stawkę zamknęła drużyna z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach,
183 pkt.
W łącznym zestawieniu zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 9, 1060 pkt., przed Szkołą Podstawową nr
4, 433 pkt. i Szkołą Podstawową nr 5, 363 pkt.
Celami zawodów były: popularyzacja pływania wśród uczniów ze skierniewickich szkół,
rozpowszechnianie formy aktywnego spędzania czasu oraz promowanie nauki i doskonalenia
pływania.
Więcej o wydarzeniu w kolejnym wydaniu (5.05) tygodnika "Głos Skierniewic i Okolicy".
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