PODSUMOWANIE Mistrzostw Polski Juniorów
16-letnich W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
14-16.03.2014
W niedzielę 16.03.2014 zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
16-letnich w Gorzowie Wielkopolskim. Zawodnicy MUKS „Gilus” Gilowice,
na co dzień uczniowie klasy pływackiej Gimnazjum nr 1 w Woli w składzie:
Miriam Kwiatek, Agata Mietlińska, Katarzyna Michalska, Marek
Brauntsch oraz Karol Trela, mogą pochwalić się 11 finałami A,
5 finałami B w tym 8 medalami (3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe).
Podczas Mistrzostw Polski 21 razy poprawiali swoje rekordy życiowe.
Właścicielką dwóch złotych, dwóch srebrnych oraz jednego brązowego
medalu Mistrzostw Polski została - Miriam Kwiatek, zwyciężyła na
dystansach 400m stylem zmiennymi oraz 200m stylem zmiennym. Ponadto
dwukrotnie zajmowała drugą pozycję w konkurencjach 100 grzbietowym
i 100m stylem zmiennym, na 50 m stylem grzbietowym zdobyła brązowy
medal.
Dwa medale z Gorzowa do domu przywiózł Karol Trela na dystansie 200m
stylem klasycznym zdobył srebrny medal a Tytuł Mistrza Kraju wywalczył
na dystansie 100m stylem klasycznym. Kolejną posiadaczką medali
mistrzostw Polski jest Agata Mietlińska, pływaczka MUKS „Gilus” Gilowice
to brązowa medalistka na dystansie 200 m stylem klasycznym oraz
finalistka (4 i 5 miejsce) w konkurencjach 100 i 50 m stylem klasycznym.
W klasyfikacji medalowej zwyciężyli reprezentanci MTP Kormoran Olsztyn,
łącznie zdobywając dla klubu 7 medali (5 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy)
przed zawodnikami UKS Gim 92 Ursynów Warszawa, którzy wywalczyli
również 7 medali, pływakami MKS Wodnik Radom, których łupem padło
9 medali oraz zawodnikami MUKS „GILUS” GILOWICE, którzy zdobyli
8 medali (3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe), zajmując 4 miejsce.

Bardzo dobrze pływali pozostali zawodnicy „Gilusa”:
Marek Brauntsch na dystansie 50 m, 100 m, 200 m dowolnym oraz 100 m
zmiennym uzyskał swój nowy rekord życiowy lepszy od starego o blisko
5 sekund.
Katarzyna Michalska finalistka na dystansach 50 m, 100 m i 200 m
klasycznym z nowymi rekordami życiowymi. Zajęła odpowiednio
9, 11 i 10 miejsce w Polsce.

