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Polski	  Związek	  Pływacki	  informuje,	  że	  w	  dniach	  2-‐6.12.2015r.	  odbędą	  się	  Mistrzostwa	  Europy	  w	  
pływaniu	  na	  pływalni	  25m,	  na	  które	  zostały	  powołane	  następujące	  osoby:	  
 
Kierownictwo i kadra szkoleniowa: 

l.p. Imię i nazwisko Klub/SMS funkcja 
1.  Maciej Bukowski PZP Kierownik organizacyjny 
2.  Piotr Gęgotek  PZP Trener koordynator 
3.  Bartosz Olejarczyk  MKS Jedynka Łódź Trener 
4.  Paweł Słomiński AZS AWF Warszawa Trener 
5.  Wojciech Hytroś PZP Lekarz 
6.  Piotr Potentas PZP Odnowa biologiczna 
7.  Ewa Furman PZP sędzia 

 
 
 
Zawodnicy : 

l.p. Imię i nazwisko Klub/SMS funkcja 
1.  Marcin Cieślak MUKP Warszawianka zawodnik 

2.  Konrad Czerniak AZS AWF Katowice zawodnik 

3.  Radosław Kawęcki AZS AWF Warszawa zawodnik 

4.  Tomasz Polewka AZS AWF Katowice  zawodnik 

5.  Sebastian Szczepański  Korner Zielona Góra  zawodnik 

6.  Alicja Tchórz  MKS Juvenia Wrocław  zawodnik 

7.  Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk AZS UŁ PŁ Łódź zawodnik 

8.  Wojciech Wojdak  UKP Unia Oświęcim  zawodnik 

 
                                                                               
                                                                                                                                                                                                    



	    

 

 

 

	  Polski	  Związek	  Pływacki	  pokryje	  koszty	  przelotów	  i	  pobytu	  ww	  osób	  	  podczas	  zawodów,	  
natomiast	  koszty	  przejazdu	  do	  Warszawy	  i	  powrotu	  do	  miejsca	  zamieszkania	  pokrywają	  jednostki	  
delegujące.	  

Na	  wyjazd	  na	  zawody	  należy	  zgłosić	  się	  na	  lotnisku	  Warszawa	  Okęcie,	  w	  dniu	  29.11.2015r	  	  o	  
godzinie	  20:00.	  Wylot	  na	  Mistrzostwa	  Europy	  do	  Izraela	  odbędzie	  się	  29.11.2015	  r.	  o	  godzinie	  
22:50	  lotem	  LO	  151	  do	  Tel	  Avivu.	  Powrót	  nastąpi	  7.12.2015	  r.	  o	  godzinie	  8:25	  lotem	  LO	  152	  z	  Tel	  
Avivu.	  
                                          

 
   
 

Trener Koordynator        
           Prezes 

          
             Andrzej Kowalski 

Piotr Gęgotek         
 


