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Dużym zaskoczeniem było złoto na 1500m. szer. Michała Rozmysa (CSWIiCh), który pokonał kpr. Marcina Lewandowskiego. W spektakularny
sposób na ostatniej prostej wykrzesał jeszcze sporo sił i minął aktualnego Mistrza Europy. Na mecie zameldował się z wynikiem 3.53,09 s. Jeszcze
kilka lat temu, zawodnik który stanął podium niżej był jego idolem, a teraz walczyli jak równy z równym. Z roku na rok szer. Michał Rozmys rozkwita
wynikowo i pokazuje na bieżni efekty swojej ciężkiej pracy, która zdecydowanie zmierza w dobrym kierunku. Całe podium należało do żołnierzy, na
trzecim stopniu stanął szer. Mateusz Borkowski.

Rywalek również na swoim dystansie 1500 K nie miała szer. Sofia Ennaoui (CSWIiCh), która uzyskała tytuł mistrzyni Polski z czasem 4.15,89 s. Do
samego końca biegła z dużą przewagą nad resztą, wbiegąc na metę z wielkim zadowoleniem.

Męski konkurs w trójskoku przebiegał bardzo ekstytująco. Prowadzeniem wymieniali się st. szer. Adrian Świderski (CSWIiCh) wraz z Wice Mistrzem
Europy z Amsterdamu Karolem Hoffmanem. St. szer. Adrian Świderski, jednak pokazał pazura rywalizacji i wygrał konkurs z wynikiem 16.38 m.

Drugi dzień we Włocławku zdecydowanie należał do żołnierzy reprezentujących Wojskowe Zespoły Sportowe. W rywalizaji na 400 m ppł złoto
wśrod pań wywalczyła szer. Joanna Linkiewicz (CSWIiCh) z wynikiem 56,23 zdobywając swój 8 tytuł w karierze. Przewaga nad resztą była
imponująca, dopiero ponad sekundę później na drugim miejscu pojawiła się następna zawodniczka.

Aniołki Matusińskiego kolejny raz nie zawodzą i pokazują bardzo wysoką formę, którą utrzymują już od kilku lat. Niepokonana w tym sezonie jest
szer. Justyna Święty – Ersetic (CSWIiCh), wygrywa rywalizację z czasem 51,44 awansując tym czasem do pierwszej ósemki europejskich tabel. Cały
bieg przebiegał bardzo emocjonująco, pierwsze miejsce było poza zasięgiem, ale o pozostałe miejsca stoczyła się niesamowita walka. Szer. Iga
Baumgart – Witan pokazała, iż końcówka dystansu należała do niej, przybiegając na metę na drugiej pozycji w wynikiem 52,14 s. W tym seznonie
zawodniczka ta nie miała zbyt dużo startów, ze względu na problemy zdrowotne ale zdecydowanie wróciła na bieżnie z przytupem. Rzutem na
taśmę brąz wywalczyła szer. Małgorzata Hołub – Kowalik.

W sezonie do dalekich rzutów przyzwyczaił nas szer. Marcin Krukowski (CSWIiCh), który 12 raz z rzędu zostaje Mistrzem Polski. Jego rzuty powoli
stabilizują się na odległośc ponad 80 m, co daje duże nadzieje w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpisjkimi.

Nasz wielokrotny multimedalista Mistrzostw Polski, medalista IO, Mistrzostw Świata i Europy plut. Piotr Małachowski (CSWIiCh), który w tym
sezonie rzucał już bardzo daleko niestety kończy konkurs na trzeciej pozycji. Życzymy mu dużo zdrowia, do ktorego ostatnio nie ma szcześcia!
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Konkurs w pchnięciu kulą był bardzo trudny z powodu silnych opadów deszczu. Konkurs wygrywa Michał Haratyk z wynikiem 20,64, natomiast tuż
za nim staje dwójka naszych żolnierzy, kolejno st. szer. Jakub Szyszkowski (CSWIiCh) z wynikiem 20,49 oraz szer. Konrad Bukowiecki z wynikiem
19,16 m. W szczególności pochwalić należy st. szer. Jakuba Szyszkowskiego, który w coraz większych opadach zacząl pchać coraz dalej ku
zaskoczeniu wszystkich.

W tym roku kpr. Łukasz Krawczuk (CSWIiCh), zrezygnował ze startu na swoim koronnym dystansie 400 m i wystartował na dystansie 200m.
Zdecydowanie ta zmiana się opłaciła - złoto i tytuł Mistrza Polski trafia do niego.

Bardzo dużym zaskoczeniem był bieg na 800 m mężczyzn. Po zaciętej rywalizacji tytuł trafia do 17-latka Krzysztofa Róźnickiego, tuż za nim dwójka
żołnierzy, którzy już na dystansie 1500 m stawali na podium. Na drugiej pozycji był szer. Michał Rozmys (CSWIiCh), natomiast brąz trafia w ręce
szer. Mateusza Borkowskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Wyniki żołnierzy WP:

Trójskok M
1. st. szer. A. Świderski 16,38

1500 m K
1. szer. S. Ennaoui 4.15,89

1500 m M
1. szer. M. Rozmys 3.53,09
2. kpr. M. Lewandowski 3.54,13
3. szer. M. Borkowski 3.55,64

Młot K
2. szer. M. Kopron 70,54

Młot M
1. mar. W. Nowicki 80, 28

400 ppł K
1. szer. J. Linkiewicz 56, 23

400 ppł M
1. mar. P. Dobek 50,07

oszczep M
szer. M. Krukowski 83,51

Tyczka M
1. kpr. P. Wojciechowski 5,61

400 K
1. szer. J. Święty- Ersetic 51,44
2. szer. I. Baumgart- Witan 52,14
3. szer. M. Hołub- Kowalik 52,23

Pchnięcie kulą K
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1.

mar. Paulina Guba 18.09 m

2.

szer. Klaudia Kardasz 17,34 m

rzut dyskiem M
3. plut. Piotr Małachowski 60,15 m

200 m M
1. kpr. Łukasz Krawczuk 21,18

pchnięcie kulą M
2. st. szer. Jakub Szyszkowski 20,49 m

3. szer. Konrad Bukowiecki 19,16 m

800 m K
2. mar. Angelika Cichocka 2.04.64 s.

800m M

2. szer. Michał Rozmys 1.47.80 s

3. szer. Mateusz Borkowski 1.48.30 s

5000 m M

1. sierż. Szymon Kulka
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