PLAVCI ODDÍLU DELFÍN NÁCHOD NA DOMÁCÍM
BAZÉNU OPĚT ZÁŘILI
Dne 19.3.2016 se na náchodském bazénu konal již 28. ročník závodu
Modrá stuha města Náchoda. Závodu se účastnilo 205 závodníků z 21 klubů
z celé České republiky i z Polska. Závody zahájil svým proslovem starosta
města Náchod pan Jan Birke, který závodníky přivítal a popřál jim rychlou
vodu. Pogratuloval pak plavcům Delfínu Náchod Pavlu Janečkovi a Michalu
Jermanovi, kteří se stali nejúspěšnějšími sportovci okresu Náchod pro rok 2015 i
štafetě děvčat Delfínu Náchod ročníku 2004, která se umístila na krásném 3.
místě.
A náchodským plavcům se opět v domácím bazénu dařilo.
Nejúspěšnějším z nich byl Pavel Janeček, který nenašel v žádné ze svých
disciplín přemožitele a suverénně vyhrál 100 M, 50P, 200 PZ, 200P, 100VZ a
100Z. Získal také pohár pro vítěze prsařského dvojboje.
Jan Pavelka vybojoval v kategorii dospělých 2. místa na 100M a 100VZ a
3. místa za 50P, 200P a 200PZ. Na 3. místě se pak umístil a pohár obdržel i
v prsařském dvojboji.
Michal Jerman v kategorii mladšího žactva překonal několik svých
osobních rekordů a získal dvě 2. místa za 100VZ a 50P a třetí místo za 200PZ.
Celkově třetí pak skončil v prsařském dvojboji a i on si odnesl krásný pohár.
Katka Jermanová v kategorii dospělých vyplavala 2. místo na 100VZ, 3.
místo na 200P a i ona si odnesla pohár za 3. místo v prsařském dvojboji.
I v kategorii staršího žactva pak naši závodníci vystoupali na stupně
vítězů. Anežka Rožnovská se umístila na 3. místě na 50P a v prsařském dvojboji
obdržela pohár též za 3. místo.
Její oddílová kolegyně Petra Lemfeldová byla 2. na 200PZ a Pavlína
Linhartová přidala 3. místo na 200P.
I ostatním náchodským plavcům pak patří dík za výkony a osobní
rekordy. I díky nim obsadil oddíl Delfín Náchod v boji o Pohár starosty města
Náchod 2. místo, když za vítězným oddílem TJ Lokomotiva Trutnov jsme
zaostali jen o 34 bodů. Na třetím místě se pak umístil oddíl ASK Blansko.
(jer)

