4 medale dla Skierniewic na 52. Letnich Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym
Zawodnicy WOPR Skierniewice w miniony weekend zakończyli I część sezonu startowego podczas
Letnich Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym w Szczecinie na basenie 50-metrowym
(15-17.06.2018). Rok 2018 pod względem medalowym dla Skierniewic jest bardzo owocny. Tym
razem Skierniewiccy ratownicy przywieźli 4 medale indywidualne. Drużynie ze Skierniewic z zawodów
na zawody przybywa medali.
Była to impreza dwudniowa i już po pierwszym dniu wielkie sukcesy odnieśli Skierniewiczanie.
Gratulacje dla Jan Żytyński wychowanka WOPR Oddział w Skierniewicach, który w wyśmienitym stylu
zdobył brąz w konkurencji 100m ratowanie manekina w płetwach z czasem 00:54,26 w kategorii
junior (16-18 lat). Jest to najlepszy wynik Oddziału od kilku lat reprezentanta ze Skierniewic w tej
konkurencji. Ogrom pracy i zaangażowanie pozwoliło zejść Jankowi poniżej minuty na 100m. Wielkie
brawa! 👏
Z grona młodzików (12-13 lat) na wielkie gratulację zasługuje trójka świeżych medalistów. Andrzej
Zrobek z czasem 01:18,47 w konkurencji 100m ratowanie manekina w płetwach zdobył brązowy
medal. Wiktor Zalewski w konkurencji 100m ratownik z czasem 01:24,19 zajął drugie miejsce i zdobył
srebrny medal, a tuż za nim z czasem 01:32,33 brązowy medal w tej samej konkurencji zdobył Rafał
Wawrzyniak. Brawo Panowie! 👏
Wszyscy zawodnicy, którzy zaliczyli starty w Szczecinie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony
poprawiając swoje rekordy życiowe w poszczególnych konkurencjach. Aż 16-osobowa kadra z WOPR
Skierniewice Wystartowała w Szczecinie m.in. Marysia Kania, Julia Okraska, Natalia Witczak, Natalia
Golińska, Piotr Chudzio, Stanisław Żytyński, Kacper Ławniczak, Paweł Bąkowski, Kacper Wierzbicki,
Filip Pokrop, Maciej Foks i Mikołaj Białkowski.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Nadszedł czas na upragnione wakacje. Dla ratowników
rozpoczyna się czas bacznej obserwacji osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą. Ratownicy z
WOPR Skierniewice nieustannie pracują nad swoją sprawnością i elementami ratowniczymi, które
zasadniczo wpływają na bezpieczeństwo wypoczywających. Profilaktyka i prewencja to słowa, które w
okresie wakacyjnym są kluczowe aby nie doszło do tragedii. Życzymy spokojnego i bezpiecznego
wypoczynku. Z ratowniczym pozdrowieniem WOPR ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH.
Facebook: https://www.facebook.com/WOPR-Oddzia%C5%82-w-Skierniewicach-272900599410854/
Wyniki live: http://megatiming.pl/contest/3acefcc5-12c1-49d3-aa0f-7e7bd1aaaa5f

