
Dnia 26 sierpnia 2010r. zakończyły się, trwające od 2 tygodni, Młodzieżowe Igrzyska 

Olimpijskie Singapur 2010r. 

W zawodach wzięło udział 3600 sportowców z ponad 30 państw, w tym 4 reprezentantów 

Polski – zawodnicy: Joanna Bruska (WKS Zawisza Bydgoszcz), Igor Dolata (MKKS Gorzów 

Wlkp.) i Patryk Sokół (KS Piast Człuchów) oraz trener Michał Brzuchalski.  

W Sprincie Kajakowym startowało łącznie 40 zawodników -  24 w kajakach i 16 w 

kanadyjkach. Regaty zostały rozegrane na nietypowym dystansie  420 m z dwoma 

nawrotami. Zawody rozpoczęły się kwalifikacjami w formie przejazdu indywidualnego na 

czas. Z uzyskanych czasów tworzono pary na zasadzie, że zawodnik z najlepszym czasem 

startował z ostatnim, drugi z przedostatnim itd. 

W przejazdach indywidualnych uzyskaliśmy następujące miejsca:           

1. Joanna Bruska  - V 

2. Igor Dolata -  XIII 

3. Patryk Sokół   – V 

Po zestawieniach w parach następowały wyścigi - rundy, zwycięzca awansował 

automatycznie, ale o kolejności startu i doborze konkurenta decydował uzyskany czas - 

zasada taka sama jak po przejeździe kwalifikacyjnym.  

Joannie Bruskiej i Igorowi Dolacie udało się awansować do III rundy. Joanna stoczyła bardzo 

wyrównaną walkę z zawodniczką Belgii, z którą przegrała o 0,06 s. i ostatecznie zajęła V m. 

Całą konkurencję wygrała reprezentantka Węgier. Niestety i Igorowi Dolacie nie udało się 

pokonać Białorusina z pary i w rezultacie  zajął VIII m. Tę konkurencję również wygrał 

reprezentant Węgier. W walce o medal nie wziął udziału Patryk Sokół, który w pierwszej 

rundzie płynąc po nawrocie nieprawidłową stroną toru, został zdyskwalifikowany. 

W zawodach slalomowych startowali ci sami zawodnicy co  w Sprincie. Zawodnicy startowali 

równolegle  z dwóch podwyższonych platform, start następował po  zjeździe (skoku) do 

wody, zawodnicy musieli wykonać slalom pomiędzy ośmioma oznakowanymi bojami. 

Zawody rozpoczęły się kwalifikacjami z zasadami takimi samymi jak w Sprincie.  

W przejazdach indywidualnych uzyskaliśmy następujące miejsca:           

1. Bruska Joanna  -XVIII 

2. Dolata Igor -  XXI 

3. Sokół  Patryk – VI 

W tej konkurencji występy naszych zawodników były zdecydowanie słabsze niż w Sprincie. I 

tak, Joanna Bruska zakończyła start w III rundzie zajmując ostatecznie XVI m. Pocieszającym 

jest fakt, że w wyścigu repasażowym wygrała z Mistrzynią Olimpijską Węgierką Farkasadi 

Ramona. Natomiast Igor Dolata przegrał wyścig repasażowy i został zakwalifikowany na XVIII 



m. Patryk Sokół, który wcześniej został zdyskwalifikowany w Sprincie, pokazał, że mimo 

wszystko stać go na dobry wynik, uzyskując awans do IV rundy – ośmiu najlepszych 

zawodników. W czwartej rundzie przegrał jednak z Niemcem który w finale zajął II m, a 

Patryk ostatecznie uplasował się na V m.  

Mimo, iż slalom to nie nasza specjalizacja, to zawodnicy wykazali maksymalna mobilizację i 

wolę walki.  

Całej ekipie serdecznie gratulujemy ! 

 


