Drugi dzień Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych był nie mniej
emocjonujący od pierwszego.
Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w konkurencjach: 100m stylem klasycznym, 50m
stylem dowolnym, 400m stylem dowolnym, 100m stylem motylkowym oraz 4x 100m
stylem dowolnym.
W kategorii kobiet na 100m stylem klasycznym najlepsze wyniki osiągnęły Chantalle
Zijderveld(1020 punktów), Lisa Kruger(986 punktów) oraz Liesette Bruinsma(929
punktów), udowadniając po raz kolejny niesamowitą formę całej drużyny holenderskiej.
W tej samej kategorii wśród mężczyzn złoto zdobył Tim Van Duuren(936 punktów), a jego
kolega z drużyny Simon Boer(860 punktów) wywalczył srebrny medal. Zawodnik Startu
Białystok Rafał Kalinowski z 785 punktami uplasował się na trzeciej pozycji.
Rywalizacja w kategorii kobiet na 50m stylem dowolnym była bardzo zacięta. Na
pierwszym miejscu podium stanęła zwyciężczyni poprzedniej konkurencji Chantelle
Zijderveld(909 punktów) z zaledwie 3 punktową przewagą nad Lisą Kruger(906
punktów). Trzecie miejsce wywalczyła Joanna Mendak(874 punktów). W tej samej
konkurencji wśród mężczyzn złoty medal zdobył zawodnik Startu Wrocław Igor
Hrehorowicz(870 punktów). Drugie miejsce zajął Michał Golus(859 punktów), trzecią
lokatę uzyskał Thijs Van Hofweegen(855 punktów). Na pierwszym stopniu podium w
konkurencji na 400 metrów stylem dowolnym kobiet zobaczyć mogliśmy reprezentantkę
Startu Wrocław Oliwię Jabłońską(956 punktów). Srebrny medal w tym wyścigu zdobyła
Holenderka Liesette Bruinsma(858 punktów), a brązowy Kanadyjka Camille Berube(563
punkty). Wśród mężczyzn w wyścigu na 400 metrów stylem dowolnym na pierwszych
stopniach podium zobaczyć mogliśmy Holendrów Basa Takkena(886 punktów) i Thijsa
Van Hofweegena(857 punktów). Trzecie miejsce zajął Igor Hrehorowicz z wynikiem 845
punktów. Podium w konkurencji na 100m stylem motylkowym należało do reprezentantki
Holandii Lisy Kruger z wynikiem 853 punktów. Tym razem na drugim miejscu uplasowała
się Oliwia Jabłońska(831 punktów), a na trzecim Chantalle Zijderveld(821 punktów).
Wśród mężczyzn na najwyższym stopniu podium mieliśmy przyjemność zobaczyć
zawodnika Startu Wrocław Kamila Rzetelskiego(680 punktów). Tuż za nim uplasował się
Thijs Van Den End z 653 punktami i Michał Golus z wynikiem 603 punktów. W
konkurencji 4x100m stylem dowolnym zwyciężyła sztafeta Startu Gdańsk. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna Startu Wrocław, a tuż za nią IKS AWF Warszawy. W tej
samej konkurencji wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskała drużyna z Holandii, na
drugim stopniu podium zobaczyliśmy zawodników Startu Wrocław, a na trzecim
ponownie IKS AWF Warszawy.
The second day of Winter Polish Open was also very exciting. Athletes had an opportunity
to compete in the events: 100m Breaststroke, 50m Freestyle, 400m Freestyle,100m
Butterfly, and 4x100m Freestyle.
In the 100m Breaststroke competition the best scores were achieved by Chantelle
Zijderveld(1020 points), Lisa Kruger(986 points) and Liesette Bruinsma(929 points).
Athlets proved that all of Holland competitors trained very hard. In the same event for men,
the golden medal went to Tim Van Duuren(936 points). His team friend Simon Boer(860
points) won the silver medal and Rafał Kalinowski from Start Białystok scored 785 points
which gave him the third position. The 50m Freestyle event was very fierce. The best
score belonged to Chantelle Zijderveld(909 points) with only 3 points more than Lisa
Kruger who won the silver medal. Third place was achieved by Joanna Mendak(874
points). In the same event for men the winner was Igor Hrehorowicz from Start
Wrocław(870 points). The second place was reached by Michał Golus(859 points), and
the third by Thijs Van Hofweegen(855 points). Golden medal in the 400m Freestyle
competition was won by Oliwia Jabłońska from Start Wrocław who scored 956 points.

Second place was achieved by Liesette Bruinsma from Holland(858 points) and the third
one by Camille Berube from Canada(563 points). First two places in the same event for
men were won by swimmers from Holland Bas Takken(886 points) and Thijs Van
Hofweegen(857 points). Igor Hrehorowicz scored 845 points and finished the
competition in the third place. The winner of 100m Butterfly event was Lisa Kruger with
853 points. This time on the second place we could see Oliwia Jabłońska(831 points).
The third score was achieved by Chantalle Zijderveld(821 points). In the same event for
men the best was swimmer from Start Wrocław Kamil Rzetelski with 680 points. The
silver medal was won by Thijs Van Den End from Holland(653 points) and the bronze one
went to Michał Golus(603 points). In the 4x100 Freestyle event the best was the team
from Gdańsk. Second place won team from Wrocław, and the third one belonged to IKS
AWF Warszawa. In the same competition for men the winners were Holland swimmers.
Silver medal won Start Wrocław and bronze went to IKS AWF Warszawa.

