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XII Basenowe
Mistrzostwa Polski

Agnieszka Kalska

we Freedivingu

Basenowe Mistrzostwa Polski we freedivingu, które odbyły się
w dniach 22-23.05.2015 roku na pływalni “Koral” w Morawicy,
to z pewnością niezwykle ciekawe widowisko. Jako zawodnik,
nie mogłam być świadkiem występów wszystkich zawodników,
za to tych kilka najważniejszych miałam okazję obserwować praktycznie z wody.
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Pierwsze zmagania miały miejsce w piątek po południu.
Na liście zawodników ostatecznie znalazło się 19, wyłącznie
polskich nazwisk. Niestety, tym razem na zawodach
nie pojawili się reprezentanci sąsiadujących krajów, na
których obecność mogliśmy zwykle liczyć przy okazji Mistrzostw Polski. To jednak nie świadczyło o obniżeniu rangi zawodów. W Morawicy wystąpili członkowie kadry Polski
i reprezentacja na tegoroczne Basenowe Mistrzostwa Świata we Freedivingu w Belgradzie.
Pierwsze zmagania miały miejsce w piątek po południu. Jak
przyjęło się już wcześniej, organizatorzy pozostawili każdemu z zawodników możliwość wyboru pierwszej konkurencji.
Każdy sam decydował czy rozpocznie zmagania od dynamiki w płetwach (DYN), czy od dynamiki bez płetw (DNF).
Większość freediverów zdecydowała się w pierwszym
podejściu startować w dynamice bez płetw. Konkurencja ta
dostarczyła najwięcej emocji.
Agnieszka Kalska.

Wszyscy spodziewali się, że będzie to bardzo dobry występ, ale pewnie tylko niewielu sądziło, że aż tak daleki.
Jako ostatnia z pań tego wieczoru w konkurencji DNF wystartowała Julia Kozerska - znana ze swojego indywidualnego, bardzo spokojnego stylu. Wszyscy spodziewali
się, że będzie to bardzo dobry występ, ale pewnie niewielu spodziewało się tak znakomitego rezultatu. Dopiero po
przepłynięciu 157m Julka wynurzyła się, wydobyła ostatki
sił by chwycić się brzegu i złapać oddech. Pomimo dużego wyczerpania i widocznych oznak hipoksji, procedurę
wykonała prawidłowo, co oznacza, że jest nową rekordzistką Polski w konkurencji DNF, pokonując tym samym Emilię
Białą, do której należał poprzedni rekord Polski (155m).
To nie był koniec emocji tego wieczoru. Czekaliśmy ciągle
na występ rekordzisty świata - Mateusza Maliny, w swojej
koronnej konkurencji - DNF. Aktualny rekord świata, należący do Mateusza, od listopada ubiegłego roku wynosi 226 m!
To nie jest jednak wynik, który można powtarzać na każdych zawodach. Tym razem popularny „Mati” zaszczycił nas
pokazem, który można określić tylko w jeden sposób: “jak
w dobrym stylu przepłynąć 203 m żabką pod wodą i jak
z zapasem, po raz kolejny zdobyć tytuł mistrza Polski”. Drugi najlepszy wynik w konkurencji DNF osiągnął Krzysztof
Dąbrowski (150m) a brązowym medalistą został Karol Karcz
(134m).
Następnego dnia rano każdy miał do wykonania próbę
statycznego wstrzymywania oddechu (STA), tocząc wewnętrzną walkę pomiędzy chęcią zwycięstwa, a potrzebą
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Instruktor freedivingu Apnea Academy i aktywny
zawodnik freedivingu konkurencji basenowych.
Należy do włoskiego zespołu Swim Like a Dolphin, w którym treningi koordynuje sam Mike Maric.
W przeszłości wyczynowo trenowała pływanie,
co oprócz wielu pływackich sukcesów, przyniosło
jej mistrzostwo w elegancji i efektywności ruchów
w wodzie – zarówno na jej powierzchni, jak i pod.
Technika pływania w płetwach, płetwie i bez - to jej
konik, a od kiedy poznała freediving, za priorytet
stawia sobie swobodę ruchów oraz relaks umysłu
i ciała. Jej przygoda z freedivingiem rozpoczęła się
podczas III edycji Zlotu Freediverek organizowanego przez szkołę freedivingu Bluego, którą teraz
wspólnie rozwija wraz z Agatą Bogusz. Choć olbrzymią część swojego życia spędziła na basenie, to
w głębokich wodach jak morze czy ocean czuje,
że jest u siebie....

Już w pierwszej serii, pomimo deklaracji najmniejszej
odległości (na podstawie której ustalana jest kolejność
startu), Magdalena Solich osiągnęła bardzo dobry rezultat,
wynurzając się na 131-szym metrze i zajęła ostatecznie
drugą pozycję w klasyfikacji ogólnej. Zawody trwały dalej
a zawodnicy dzielnie pokonywali opór wody powstrzymując
się od zaczerpnięcia świeżego powietrza zbyt wcześnie.
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oddychania. Walkę, którą to nie zawsze można dostrzec
siedząc na widowni czy brzegu basenu. Najwyższe
wstępne deklaracje czasowe nie wskazują liderów, gdyż
wielu zawodników celowo zaniża swoje czasy by wystartować na początku lub o bardziej odpowiadającej im porze.
Już w pierwszej parze wystartował aktualny rekordzista
Polski w konkurencji statyki ( 8’41”) Robert Cetler, ale uzyskał wynik znacznie odbiegający od jego możliwości - 6’26”.
Wszyscy jednak wierzymy, że gdy tylko powróci do pełnego zdrowia, wróci jego forma z poprzednich lat. Tym razem
Robert zakończył zmagania w tej konkurencji z brązowym
medalem. Drugie miejsce wywalczył Michał Mrozowski
z czasem 6’31”, a najwyższe miejsce podium zajął Mateusz
Malina wstrzymując oddech na blisko siedem minut (6’59”).
Nic jednak nie może trwać wiecznie.
Próba Mateusza była tym bardziej ciekawa, zwłaszcza, że
startował nie tylko bez górnej części skafandra, ale i bez
maski, okularków czy nose-clipa, co jest bardzo rzadko
spotykane. Miałam ten przywilej, że rozpoczęłam rywalizację wśród Pań, co było skutkiem najniższej deklarację
czasowej. Osobiście uważam, że jakiekolwiek strategie czy
kombinacje przy tej konkurencji nie zawsze są pomocne.
By osiągnąć dobry czas, wystarczy wziąć głęboki, komfortowy wdech, i po prostu położyć się na wodzie nie zwracając uwagi na takie zjawisko jak upływający czas. Nic jednak
nie może trwać wiecznie. W końcu musiałam się wynurzyć.
Dołożyłam wszelkich starań aby poprawnie przeprowadzić
procedurę powierzchniową i dopiero wtedy usłyszałam na
jak długo wstrzymałam oddech - 5’59”. Byłam bardzo zadowolona, gdyż to świetny rezultat, godny złotego medalu
Mistrzostw Polski. Tym bardziej, że do wyrównania rekordu
Polski zabrakło zaledwie czterech sekund! (Aktualny rekord
należy do Emilii Białej - 6’03”).
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Kolejne zawodniczki walczyły dzielnie. Widać to było szczególnie podczas próby Julki, której zagłuszanie własnych
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myśli mnogością i rozmaitością ruchów niejednego wprawiło w zdumienie. Każdy sposób walki jest dobry, jeśli tylko przynosi efekty. Metoda Julki pozwoliła jej wywalczyć
srebrny medal w tej konkurencji z wynikiem 4’53”. Warto
również nadmienić, że trzecią lokatę zajęła debiutantka - Justyna Nowak-Ferensztajn, wstrzymując oddech na
zale-dwie cztery sekundy krócej (4’49”). Brawa dla tej zawodniczki za piękne wyniki również w innych konkurencjach
podczas swoich pierwszych zawodów.
Szczęśliwie, pozostali zawodnicy do końca zawodów
oglądali już tylko same białe kartki.
W sobotnie popołudnie nadeszła pora na ostatnie podejście, czyli kontynuację zmagań w drugiej dynamice. Każdy,
kto brał udział w podobnych zawodach, wie doskonale jak
ciężko jest pokazać maksimum swoich możliwości po zaliczeniu wcześniej dwóch konkurencji, bez odpowiedniego
czasu na regenerację. Chwila dekoncentracji pod wodą
podczas mojej dynamiki bez płetw spowodowała, że po wynurzeniu bezwładnie ułożyłam się na brzegu po pokonaniu
133 metra. Choć trwało to zaledwie sekundę, wystarczyło
by zdyskwalifikować siebie w tej konkurencji i w walce o tytuł
Mistrzyni Polski. Niech będzie to przestrogą i potwierdzeniem głoszonej przez instruktorów freedivingu tezy, że nasz
organizm nie zawsze może być zdolny do takich samych
rezultatów (w grudniu, 137 m DNF nie sprawiło mi żadnych
trudności). Do znudzenia będę powtarzać - nigdy nie nurkujmy sami!
Szczęśliwie, pozostali zawodnicy do końca zawodów
oglądali już tylko same białe kartki. Wśród pań, w konkurencji dynamiki w płetwach, najlepiej wypadły: Julia Kozerska
(150m) oraz Magdalena Solich (143m), zdobywając odpowiednio srebrny i brązowy medal w tej konkurencji. Złoty medal
w DYN, po piątkowej próbie na odległość 163 m, przypadł
mnie. Odległość być może nie zachwyciła, za to według opinii kilku osób pokonałam ją w bardzo ładnym stylu.
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Walka o tytuł Mistrza DYN, w kategorii mężczyzn, toczyła
się do samego końca. W przedostatniej serii Karol Karcz
uzyskał wynik 184m, ale w ostatniej Mateusz Malina wynurzył się o 2 metry dalej (186m) i do swojej kolekcji dodał
trzeci złoty medal tych Mistrzostw. Na trzecim stopniu podium, w tej konkurencji, stanął Krzysztof Dąbrowski, uzyskując podczas swojej próby wynik 175 m.
Zawody przebiegły bardzo sprawnie i nie dało się zauważyć
żadnych problemów organizacyjnych. Po zliczeniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców i nadano tytuły Mistrzyni i Mistrza Polski.
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Julia Kozerska
Magdalena Solich
Agnieszka Kalska

Kategoria mężczyzn
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Mateusz Malina
Krzysztof Dąbrowski
Karol Karcz

Chciałabym podziękować w imieniu własnym oraz pozostałych zawodników zarówno organizatorom - Stowarzyszeniu Freediving Poland, Gminie Morawica, władzom pływalni Koral, Tomaszowi Mazurowi z Kieleckiego Klubu DNF,
jak i sponsorom: firmie BANDI Cosmetics i firmie Decathlon, którzy pomogli stworzyć to widowisko i ufundowali
wspaniałe nagrody. Należy dodać, że bez ich ogromnego
zaangażowania i pomocy te zawody mogłyby się w ogóle
nie odbyć.
Kolejne freedivingowe emocje w Polsce czekają nas już
w sierpniu. Tym razem na głębokich wodach jeziora
Hańcza, podczas zawodów “Krystalicznej wody” organizowanych przez Stowarzyszenie Freediving Poland.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej imprezie - czynnie
jako zawodnicy i w roli wsparcia jako kibice. Podobnie jak
i w konkurencjach basenowych, podczas tych zawodów kilka rekordów Polski może zostać poprawionych. Z pewnością warto zobaczyć to na żywo. Więcej informacji na oficjalnej stronie zawodów: http://woda.free-diving.pl

Agata Bogusz, pełniąca funkcję sędziego zawodów tak ocenia to wydarzenie:

Ogromną niespodzianką było zainteresowanie sponsorów: Decathlon i Bandi Cosmetics oraz nagrody, jakie ufundowali - sprzęt turystyczny i nurkowy! Miejmy
nadzieję, że to dopiero początek współpracy. Od strony
organizacyjnej warto również wspomnieć o zaangażowaniu pracowników pływalni Koral oraz samego jej prezesa pana Ostrowskiego - nie dość, że wszyscy bardzo
pomagali podczas samych zawodów, to dostaliśmy zaproszenie na kolejne.”
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“Miałam okazję sędziować rekord Julii, co było dla mnie
tym bardziej emocjonujące, że zawodniczka ta pojawiła
się wiele lat temu na Zlocie Freediverek i od tego czasu
z przyjemnością mogłam obserwować jej rozwój jako
freediverki i bardzo wytrwałe dążenie do tego świetnego wyniku. Same zawody zaś były super zorganizowane
(tutaj duże ukłony do Tomka Mazura z kieleckiego klubu
freedivingu DNF!), zawodnicy prezentowali wysoki poziom - widać, że kadra na Mistrzostwa Świata jest doskonale przygotowana.

Wyniki ostateczne
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