Za nami pierwszy dzień Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie.
Mieliśmy przyjemność oglądać zmagania zawodników nie tylko z całej Polski, ale również z
zagranicy, m.in. z Kanady, Korei czy Holandii.
Pierwszego dnia zawodnicy i zawodniczki mieli okazję brać udział w konkurencjach: na 100m
stylem dowolnym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem motylkowym, 100m stylem grzbietowym
oraz 4x100m stylem zmiennym.
W emocjonującej konkurencji kobiet na 100m stylem dowolnym odbyło się aż 6 serii.
W kategorii open na pierwszych trzech miejscach uplasowały się Holenderki: Liesette Bruinsma,
Lisa Kruger oraz Chantelle Zijderveld. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn złoty medal
zdobył Thijs van Hofweegen. Na drugim stopniu podium stanął Bas Takken, na trzecim Igor
Hrehorowicz.
Konkurencja kobiet na 50m stylem klasycznym również należała do drużyny z Holandii. Do
samego końca wyścigu nie było wiadomo, która z zawodniczek osiągnie najlepszy wynik.
Ostatecznie udało się to Chantelle Zijderveld, która zdobyła równe 1000 punktów. Tuż za nią
znalazła się Lisa Kruger(983 punkty).Na trzecim miejscu uplasowała się zwyciężczyni poprzedniej
konkurencji- Liesette Bruinsma(824 punkty). W konkurencji mężczyzn złoty medal zdobył Tim van
Dureen z wynikiem 924 punktów i znaczącą przewagą nad drugim Rafałem Kalinowskim(809
punktów). Brązowy medal i 793 punkty w tej konkurencji uzyskał Simon Boer.
Konkurencją, w której zobaczyć mogliśmy prawie wyłącznie polskie zawodniczki było 50m stylem
motylkowym. Niezwykłą formę zaprezentowała Joanna Mendak z Białegostoku zdobywając 909
punktów i tym samym złoty medal. Drugie miejsce zajęła Chantelle Zijderveld. Trzecie miejsce na
podium należało do zawodniczki Startu Szczecin Pauliny Woźniak. Wśród mężczyzn zwyciężył
Michał Golus. Srebrny medal zdobył zawodnik Startu Katowice Daniel Gawroński. Na najniższym
stopniu podium stanął Holender Simon Boer.
Konkurencję kobiet na 100m stylem grzbietowym wygrała Lisa Kruger zdobywając 851 punktów.
Drugie i trzecie miejsce zajęły reprezentantki Kanady- Camille Berube(847 punktów) i Arianna
Hunsicker(614 punktów). W tej samej konkurencji wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał
zawodnik z Kalisza Patryk Biskup(896 punktów). Tuż za nim uplasował się Bas Takken z 865
punktami, a także Thijs van Den End z 834 punktami. Konkurencja 4x100m stylem zmiennym
kobiet rozegrała się między Startem Gdańsk a IKS AWF Warszawa, tym razem z korzyścią dla
drużyny z Gdańska. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn zwyciężyła sztafeta z Holandii. Za
nią uplasowały się kolejno drużyny z Wrocławia i Warszawy.

It was the first day of Winter Polish Open in Szczecin. We had the pleasure to meet athlets not only
from Poland but from other countries like Canada, Korea and Holland. Today the swimmers could
take part in competitions: 100m Freestyle, 50m Breaststroke, 50m Butterfly, 100m Backstroke and
4x100m Medley. The 100m freestyle competition had 6 series and was very fierce. The first 3
scores were achieved by athlets from Holland: Liesette Bruinsma(941 points), Lisa Kruger(937
points) and Chantelle Zijdeveld (933 points). In the same competitions for men the winner was
Thijs van Hofweegen with 934 points. The second place was achieved by Bas Takken and bronze
medal wento to Igor Hrehorowicz. The 50m Breaststroke event was also dominated by athletes
from Holland. From the beginning the audience could experience the highest level of the
competition. The highest score was 1000 points reached by Chantelle Zijdeveld. The silver medal
went to Lisa Kruger and the bronze to Liesette Bruinsma. In the men competition the best was Tim
van Dureen with a big difference between the second Rafał Kalinowski. The third place was
achieved by Simon Boer. In the 50m Butterfly event we could see almost only polish swimmers.
The greatest score was reached by Joanna Mendak from Białystok. Silver medal went to Chantelle
Zijdeveld and bronze one to Paulina Woźniak from Szczecin. The best man athlete in this
competition was Michał Golus. The second score was achieved by Daniel Gawroński and the third
one by Simon Boer. The 100m Backstroke event was lucky to Lisa Kruger who reached 851 points

and won a golden medal. Silver and bronze went to Canadian athletes Camille Berube and Arianna
Hunsicker. In the same competition the highest score was achieved by Patryk Biskup from Kalisz.
Bas Takken finished with the second score and Thijs Van Den End with the third. Women relay
event was runned between two teams, Gdańsk and Warszawa. This time Gdańsk team was better. In
the same competition for men the best was Holland team. Silver medal went to team from Wrocław
and bronze to Warszawa.

