WARSZAWA, 25-26.11.2017r.
Na torze lodowym „STEGNY” w Warszawie rozegrano pierwszą edycję zawodów w łyżwiarstwie szybkim z cyklu
ogólnopolskich zawodów dzieci p.n. „I Ty możesz zostać mistrzem”. W imprezie wzięli udział zawodniczki i
zawodnicy z UKS ”Viking” przy SP-12 w Elblągu.
Zawody, w których wzięło udział ponad 140 zawodników z 15 klubów, zainaugurowały sezon łyżwiarski młodych, 1013-letnich panczenistów .
Zawodnicy UKS „Viking” Elbląg pomimo braków w przygotowaniu specjalistycznym spowodowanych m.i.n.
przesunięciami terminu oddania dawno wyczekiwanego toru lodowego przy ul. Agrykola, spisali się bardzo dobrze.
Spośród zawodników „Vikinga” Elbląg najlepiej wypadł Miłosz Zawisza, który rywalizując w kategorii 13-latków
(junior D2) zajmował trzy razy trzecie miejsca na dystansie 500m oraz drugie miejsce na dystansie 1000m co dało mu
w klasyfikacji wielobojowej III miejsce :
13 lat (D2) chłopcy (dystanse 3x500m, 1x1000m, wielobój):
3. ZAWISZA Miłosz – 47.31 (3) 47.52 (3) 47.38 (3) 1:38.52 (2) ( punktacja wielobojowa : 191,470 pkt.)
Bardzo dobrze wypadły koleżanki klubowe startujące w tej samej kategorii, spośród których najlepsze miejsca
zajmowała Wiktoria Grzegorzewska.
13 lat (D2) dziewczęta (dystanse 3x500m, 1x1000m, wielobój):
4. GRZEGORZEWSKA Wiktoria - 50.52 (4) 49.96 (3) 50.03 (3) 1:45.44 (4) ( punktacja wielobojowa : 203,230pkt.)
5. WŁODARSKA Kornelia – 51.54 (5) 50.76 (5) 50.80 (5) 1:51.71 (8) ( punktacja wielobojowa : 208,955pkt.)
Na wyróżnienie, spośród 11-letnich dziewczynek (juniorki E-2) zasługuje Emilia Zawisza
z UKS ”Viking” przy SP-12 w Elblągu , która uplasował się na 6 pozycji w wieloboju :
11 lat i młodsi(E-2) dziewczynki (dystanse 2x300m, 2x 500m, wielobój)
6. ZAWISZA Emilia - 34.99 36.82 (7) (7) 58.13 (6) 57.82 (5) ( punktacja wielobojowa : 187,760 pkt.)

W prowadzonej punktacji klubów, w kategorii chłopcy, UKS „Viking” Elbląg z dorobkiem 5 pkt.
zajął 11 miejsce a w kategorii dziewcząt klub uplasował się na 8 miejscu (10 pkt.). Sklasyfikowano 15 klubów.
W punktacji szkół , w kategorii chłopcy, SP-12 w Elblągu zajęła 12 miejsce (5 pkt.) a w kategorii dziewcząt szkoła
zajęła 7 miejsce (10 pkt.). Sklasyfikowano 33 szkoły.
Kolejna, druga edycja zawodów w łyżwiarstwie szybkim z cyklu ogólnopolskich zawodów dzieci p.n. „I Ty możesz
zostać mistrzem” odbędzie się w Elblągu w dniach 9-10.12.2017r. Impreza ta będzie połączona z jubileuszem
obchodów 70-ciolecia łyżwiarstwa szybkiego w Elblągu oraz z oficjalnym przekazaniem toru lodowego imieniem
„Kalbar” przy ul. Agrykola 8 do użytku.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam wszystkich elblążan na wspomniane imprezy.

Ryszard Białkowski – trener UKS „Viking” przy SP-12 w Elblągu.

