Elbląg, 09-10.12.2017r.
Na nowo oddanym torze lodowym „Kalbar” w Elblągu przy ul. Agrykola 8 rozegrano II edycję zawodów w
łyżwiarstwie szybkim z cyklu Ogólnopolskich Zawodów Dzieci –„I Ty możesz zostać mistrzem”. We wspomnianej
imprezie udział wzięli młodzi adepci łyżwiarstwa szybkiego z czołowych klubów kraju oraz zawodniczki i zawodnicy
elbląskich klubów Viking i Orzeł. Ogółem w imprezie udział wzięło ponad sto zawodniczek i zawodników z trzynastu
klubów. Walkę o zwycięstwo rozegrano w czterech kategoriach wiekowych indywidualnie: 10 lat i młodsi, 11, 12 i 13
lat oraz w biegach sztafetowych 10-11 lat i 12-13 lat wśród dziewcząt i chłopców. Zawody ,w zależności od kategorii
wiekowej, rozegrano na dystansach 167m, 333m , 500 m i 1000m.
Mimo niesprzyjającej pogody (silny wiatr) zawody były udane pod względem sportowym i organizacyjnym . Uzyskano
wiele dobrych wyników i pobiło rekordy życiowe.
Spośród elbląskich panczenistów najlepiej wypadł Miłosz Zawisza - UKS ”Viking” Elbląg startujący w kategorii 13latków (D-2). Wygrał on bieg na dystansie 1000m i zajmował trzy razy trzecie miejsca na dystansie 500m co dało mu
w klasyfikacji wielobojowej III miejsce :
13 lat (D2) chłopcy (dystanse 3x500m, 1x1000m, wielobój):
3. ZAWISZA Miłosz – 48.50(3) 47.98(3) 48.52(3) 1:34.77(1) ( punktacja wielobojowa : 192.385pkt.)
Bardzo dobrze wypadły koleżanki klubowe startujące w tej samej kategorii, spośród których najlepsze miejsca
zajmowała Wiktoria Grzegorzewska. Wiktoria dwa razy plasowała się na drugich pozycjach i dwa razy była trzecia,
co w klasyfikacji generalnej dało jej drugą lokatę :
13 lat (D2) dziewczęta (dystanse 3x500m, 1x1000m, wielobój):
2. GRZEGORZEWSKA Wiktoria - 50.25(2) 51.56(2) 51.53(3) 1:45.41(3) ( punktacja wielobojowa : 206.045 pkt.)
Bardzo dobre szóste miejsce, mimo upadku w biegu na 500m, zajęła Kornelia Włodarska(UKS ”Viking” Elbląg) :
6. WŁODARSKA Kornelia – 51.89(4) 52.40(3) 62.17(upadek-13) 1:50.30(5) ( punktacja wielobojowa : 221.610
pkt.)
Na szczególne wyróżnienie zasługują dziewczynki , które w biegu sztafetowy 4x333m w kategorii 12-13 lat zajęły I
miejsce. W skład drużyny dziewcząt wchodziły : Wiktoria Grzegorzewska, Kornelia Włodarska, Gibas Kornelia i
Zawisza Emilia.
Oto wyniki :
Sztafeta dziewcząt:
1. UKS ”Viking” Elbląg – 2:13,64
2. KS „Pilica” Tomaszów Mazowiecki – 2:25,12
3. KS „Orzeł” Elbląg – 2:28,63
4. UKS 3 Milanówek – 2:38,97
5. WTŁ „Stegny” Warszawa I – 3:13,42
Szybko ślizgał się na łyżwach także Bartosz Szczepanek (UKS ”Viking” Elbląg), który w kategorii 10-latków(E-1)
uplasował się na 3 miejscu :
10 lat (E-1) chłopcy (dystanse 2x167m, 2x333m, wielobój):
3. SZCZEPANEK Bartosz 23.29(3) 43.79(2) 23.94(3) 42.69(3) ( punktacja wielobojowa : 133.710
Dobrą 5 lokatę w klasyfikacji wielobojowej, w kategorii 12-latków (D-1) zajął Mikołaj Florkowski (UKS „Viking”
Elbląg:
12 lat (D1) chłopcy (dystans 4x500m, wielobój):
5. FLORKOWSKI Mikołaj - 62.40(upadek-8) 55.95(5) 55.22(5) 54.39(5) ( punktacja wielobojowa : 227.960 pkt.)
Na wyróżnienie, spośród 11-letnich dziewczynek (juniorki E-2) zasługuje także Emilia Zawisza
z UKS ”Viking” Elbląg , która uplasował się na 6 pozycji w wieloboju :
11 lat i młodsi(E-2) dziewczynki (dystanse 2x333m, 2x 500m, wielobój)
6. ZAWISZA Emilia - 38.64(6) 60.57(8) 38.39(6) 60.04(6) ( punktacja wielobojowa : 197.640pkt.)
W prowadzonej punktacji szkół , w kategorii dziewcząt, SP-12 w Elblągu zajęła 2 miejsce (19 pkt.) a w kategorii
chłopców szkoła zajęła 3 miejsce (10 pkt.). Sklasyfikowano 30 szkół.
W punktacji klubów, w kategorii dziewcząt, UKS „Viking” Elbląg z dorobkiem 15 pkt.
zajął 4 miejsce a w kategorii chłopców klub uplasował się na 6 miejscu (13 pkt.). Sklasyfikowano 13 klubów.
Organizatorem zawodów był UKS ”Viking” Elbląg oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod patronatem
prezydenta miasta Elbląg oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
Ryszard Białkowski – trener UKS „Viking” przy SP-12 w Elblągu.

