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Procentowo byli najlpesi
14.12.2012.

CHOSZCZNO W kolejnej edycji Pływackiej Ligi Miast, którą rozegrano w Szczecinku zawodnicy UKS Foka
indywidualnie wywalczyli 18 medali, a drużynowo zajęli trzecie miejsce. Wyprzedzili ich tylko gospodarze
oraz pływacy ze Stargardu Szczecińskiego.

Relację z tego wydarzenia przekazuje nam WALDEMAR MĘŻYKOWSKI, który na
wstępie zauważa, że w ostatnim czasie Foka zbyt mało chwaliła się swoimi
osiągnięciami, ale teraz ma się to zmienić. Dlaczego? Bo to właśnie on
będzie odpowiedzialny za kontakty z mediami. W Szczecinku choszczeńską
Fokę reprezentowało 16 pływaków z roczników 2000-2004, a w sumie razem z
nimi na basenie Aqua-Tur rywalizowało prawie 200 zawodników ze
Szczecinka, Stargardu Szczecińskiego, Wałcza, dwóch klubów z Darłowa i
Myśliborza. - Zdobyliśmy 18 (5 złotych, 7 srebrnych i 6 brązowych)
medali i tu trzeba podkreślić, że prawie każdy z naszych zawodników
startował w dwóch konkurencjach i sztafecie. Drużynowo uplasowaliśmy się
na trzecim miejscu, ale zaznaczę, że mieliśmy najmniej liczną ekipę i
gdyby tak wyliczano procentową ilość zdobytych medali i punktów w
stosunku do ilości startujących, to bezapelacyjnie wygralibyśmy także
klasyfikację klubową &ndash; W. Mężykowski informuje, że wyprzedziły ich ekipy
MKP Szczecinek i Neptuna Stargard Szczeciński, a oni wygrali z: MKP
Myślibórz, Neonem Darłowo, Tajfunem Darłowo i MKP Wałcz.
W sumie w trakcie tych zawodów rozegrano prawie 80 wyścigów, ale u
naszego sprawozdawcy specjalne uznanie zyskały "złota" sztafeta chłopców
oraz "srebrna" dziewcząt, które przegrały tylko dlatego, że rywalki były
starsze. - Poza doskonałymi miejscami na podium trzeba jeszcze dodać, że
niemal wszyscy zawodnicy, w tym także debiutantki poprawiali swoje
rekordy życiowe, a to oznacza, że bardzo dobrze przepracowany został
okres przygotowawczy. Także ten poza basenem, który prowadził BARTŁOMIEJ
DREWICZ &ndash; podsumowuje W. Mężykowski. Oprócz niego choszczeńską ekipą opiekowali się także
BEATA GINTER i KRZYSZTOF KĘSIK.

Złote medale zdobyli:
ŁUKASZ KĘSIK (klasyczny 25 m), WERONIKA GINTER (klasyczny 25 m), JAKUB MUSZYŃSKI (klasyczny
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50 m), DARIUSZ PARCHEM (dowolny 50 m)
4 x 25 m: (Ł. Kęsik, BARTEK PIEŃKOWSKI, MIŁOSZ BARTKOWIAK, BOGUSZ ŁAGOWSKI)

Srebrne medale zdobyli:
D. Parchem (klasyczny 50 m), IGA CZERNIAWSKA (klasyczny 25 m), W. Ginter (dowolny 25 m), J.
Muszyński (dowolny 50 m), JANUSZ KOZANECKI (klasyczny 100 m)
4 x 50 m (W. Ginter, JOANNA CZAMARCZAN, I. Czerniawska, MICHALINA MĘŻYKOWSKA)
4 x 50 m (D. Parchem, ADAM KLUCZNIK, J. Muszyński, J. Kozanecki)

Brązowe medale zdobyli:
I. Czerniawska (dowolny 25 m), B. Pieńkowski (dowolny 25 m i grzbietowy 25 m), M. Mężykowska
(dowolny 50 m i klasyczny 50 m),
4 x 50 m (JUSTYNA MICIUL, SANDRA GÓRSKA, WERONIKA TOMASIAK, WERONIKA KACZOR)
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