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PŁYWANIE Pływackie warsztaty - takiej imprezy jeszcze nie było
Piątek, 10 października 2008r.
Coraz więcej zgłoszeń napływa do organizatorów pływackich warsztatów, które odbędą się w przyszłą sobotę, 18 października, na
pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie.

Artswim.pl wraz z Laboratorium Techniki Pływania przy współpracy UKS Piątka Konstantynów i tamtejszego CSiR podjęły pionierskie w
naszym regionie przedsięwzięcie. Zawodnicy będą filmowani specjalistycznym sprzętem, pozwalającym jednocześnie rejestrować
trzema kamerami: pod wodą, z boku i z góry. Po dalszej obróbce otrzymuje się na płycie CD dowolny zestaw płaszczyzn podglądu,
pozwalający na analizę techniki pływaka i ułatwiający trenerom pracę nad eliminowaniem błędów.
Laboratorium Techniki prowadzi wielokrotny reprezentant Polski, 34-letni Ŝabkarz AZXS AWF Warszawa Artur Paczyński, a inicjatorem
konstantynowskich warsztatów jest znany łódzki trener Mariusz Wędrychowicz.
Spośród pływaków, którzy juŜ zgłosili chęć uczestniczenia w warsztatach, najbardziej znana jest Justyna Hampel (KSZO Ostrowiec),
wychowanka MKS Trójka Łódź, mistrzyni Polski seniorek na 1500 m dowolnym, piąta zawodniczka mistrzostw Europy juniorek na 800 m
dowolnym.
Na liście zgłoszeń są takŜe Sonia Bochyńska - wielokrotna mistrzyni Polski juniorek i wicemistrzyni seniorek, Anna Dowgiert - mistrzyni
kraju seniorek na 50 m motylkiem, Anna Iwankowska - finalistka ogólnopolskiej olimpiady młodzieŜy, a takŜe inni medaliści MP juniorów
m.in. Sebastian Karaś, Zuzanna Sektas i Karolina Qarta.
Dziwi jednak, Ŝe spośród 17 klubów działających w województwie łódzkim zgłoszenia swoich pływaków nadesłało tylko 6: Nava
Skierniewice, OSiR Piotrków, Wodnik Łask, Start Łódź, SKS 137 Delfin Łódź i MKS Jedynka Łódź oraz oczywiście gospodarz UKS Piątka
Konstantynów.
Organizatorzy czekają jeszcze na zgłoszenia z UKS SP 149 Łódź, UKS 190 Łódź, MKS Trójka Łódź, Skry Bełchatów, Wikinga Radomsko,
Meduzy Pajączno, Delfina Piotrków, Wikinga Tomaszów, Olimpijczyka Aleksandrów, Merlina Ozorków i Opocznianki.
KaŜdy klub moŜe zgłosić po trzech pływaków. Wszystkie koszty imprezy pokrywają organizatorzy. Wystarczy, aby trenerzy zgłosili się ze
swoimi zawodnikami na pływalni konstantynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o ustalonej wcześniej godzinie (między 10 i 14).
Zgłoszenia moŜna nadsyłać drogą e-mailową na adres: artswim@artswim.pl.
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