Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Zakończenie lata nad Lednikiem
Jezioro Lednik podczas wakacji cieszło się sporą popularnością, ale wakacje mijają i przyszedł czas
na finał.
W niedzielę 30 sierpnia o godz.10.00 nad Lednikiem rozpoczęła się ostatnie impreza
sportowo-rekreacyjna. Rozegrano V Otwarty Turniej Pilki Plażowej z udzialem ośmiu par z Miastka i
okolic. W pierwszym półfinale rozgrywek zespół Jordan Wiktorowicz i Robert Stoltman spotkali się z
zespołem Maciej Siach i Mariusz Hnat, w którym lepsi okazali się ci pierwsi, wygrywając 2:0 (15:10,
15:6). Drugi pófinał w obsadzie Sebastian Chwarzyński i Jakub Gul kontra Konrad Kuśmierek i
Przemysław Krawczyk również zakonczył się zwycięstwem pierwszej pary 2:0 (15:12, 15:12). Tym
samy w finale zagrały dwie drużyny spoza gminy Miastko, J.Wiktorowicz/R. Stoltman, którzy po
zaciętym pojedynku pokonali parę S.Chwarzyński/J.Gul 2:0 (15:11, 19:17). O trzecie miejsce walczyli
miasteccy zawodnicy i w tym pojedynku K.Kuśmierek/P.Krawczyk pokonali parę M.Siach/M.Hnat 2:1
(14:16, 15:11, 13:11).
Podczas festynu wręczono cetyfikaty najlepszym biegaczom i pływakom tego sezonu. W pływaniu na
50 m najlepsze wyniki w swoich kategoriach wielkowych osiągnęli:
do lat 15 - Franciszek Brodziński 00:33:90 s i Hanna Brodzińska 00:54:48 s
15-20 lat - Marcin Jędryczka 00:35:70 s
20-30 lat - Łukasz Wiczk 00:38:75 s i Agnieszka Mróz 00:48:90 s
30-40 lat - Jordan Wiktorowicz 00:31:86 (rekord sezonu), w stylu klasycznym 00:44:13 s, w stylu
motylkowym 00:42:26 s
- Małgorzata Petryna w stylu klasycznym 00:49:43 s, w stylu motylkowym 01:02:00 s
40-50 lat - Andzrej Majewski 00:35:76, Sławomir Petryna w stylu motylkowym 00:57:30
50-60 lat - tomasz Borowski 00:43:44 s
W konkurencji biegowej zwanej "Miastecką milą" (jedno okrążenie jeziora Lednik) najlepsi byli:
do lat 15 - Sebastian Piotrowski 6:39:96 s, Weronika Sycz 10:16:20 s
15-20 lat - Marcin Mirączka 7:17:75 s, Paulina Breszka 9:10:20 s
20-30 lat - Piotr Jasiński 5:51:42 (rekord sezonu)
30-40 lat - Jarosław Krzysztoń 6:50:05 s
40-50 lat - Krzysztof Jura 6:17:82 s
50-60 lat - Stanisław Mrugalski 7:38:15 s
60+ - Edward Heldt 9:50:62 s
Dla najmłodszych ratownicy przeprowadzili kilka konkursów, a słodkie nagrody zrekompensowały

poniesiony trud.
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