Łeba, 08.08.2011

Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR 2011 zakooczone
Zwycięstwem ratowników z Ustronia Morskiego wśród mężczyzn oraz drużyny z Kołobrzegu wśród
kobiet zakooczyły się dziesiąte Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR 2011. Na plaży w Łebie było
bardzo emocjonująco, a walka o pierwsze miejsce trwała do kooca zawodów.
Jubileuszowa, dziesiąta edycja Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR zgromadziła na starcie w
wielkim finale sześd drużyn kobiecych i osiem męskich. Finaliści zostali wyłonieni z dwóch turniejów
eliminacyjnych, które odbyły się wcześniej na plażach w Krynicy Morskiej oraz w Mielnie. Zarówno
kobiety jak i mężczyźni rywalizowali przez dwa dni w dziesięciu konkurencjach w wodzie i na plaży.
Emocji było co nie miara. Wśród mężczyzn po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowali się obroocy
Mistrzowskiego tytułu z 2010 roku, ratownicy z Ustronia Morskiego, którzy od pierwszej konkurencji
dominowali nad rywalami. Drugiego dnia kontrolowali oni przebieg wydarzeo i ze sporą przewagą
punktową zakooczyli Mistrzostwa na pierwszym miejscu. Drugie miejsce zajęli ratownicy REDECO
Wrocław i udowodnili, że nie tylko nad morzem można spotkad fantastycznie przygotowanych
ratowników. Walka o trzecie miejsce na podium była bardzo zacięta. Zawodnicy z Mielna tylko
jednym punktem wyprzedzili ratowników ze Słupska i to oni cieszyli się z zajęcia trzeciego miejsca.
U kobiet rywalizacja była bardziej zacięta i trzymająca w napięciu do ostatniej konkurencji. Walka o
pierwsze miejsce rozegrała się pomiędzy drużynami Big Auto Rescue Team Kołobrzeg oraz
ratowniczkami z Ustronia Morskiego. Po dziesięciu konkurencjach oba zespoły miały tyle samo
punktów ale więcej konkurencji wygrały zawodniczki z Kołobrzegu i to one mogły cieszyd się ze
zdobycia Mistrzostwa. Zdobywczynie tytułu z 2010 roku – zawodniczki z Ustronia Morskiego zajęły
drugie miejsce a na trzecim miejscu uplasowały się ratowniczki MOSIR-u Gdaosk. Nagrody rzeczowe
wręczane zwycięzcom wzbudzały wiele radosnych emocji. Szybkie łodzie motorowe, deski ratownicze
oraz kajaki wspomogą codzienną pracę ratowników na polskich plażach.
Poziom sportowy dziesiątych Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR był bardzo wysoki . Świadczyła o
tym zacięta rywalizacja do samego kooca. Licznie zgromadzona publicznośd oklaskiwała atrakcyjne
dokonania zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa pokazały znakomite przygotowanie polskich
ratowników do ich codziennej pracy - niesienia pomocy ludziom wypoczywającym nad wodą.

Wyniki Mężczyźni:
1. USTRONIE MORSKIE – 46 PKT /60 możliwych
2. REDECO WROCŁAW - 40 PKT

3. MOSIR MIELNO – 34 PKT
4. SŁUPSKI WOPR – 33 PKT
5. MOSiR GDAOSK – 27 PKT
6. GOSiR KĄPIELISKO MORSKIE GDYNIA – 10 PKT
7. CHRZANOWSKI WOPR – 8 PKT
8. GRUPA OPER WOPR WIELKOPOLSKA – 4 PKT
Wyniki Kobiety:
1. BIG AUTO RESCUE TEAM KOŁOBRZEG – 45 PKT
2. USTRONIE MORSKIE -WOPR WLK – 45 PKT
3. MOSiR GDAOSK – 42,5 PKT
4. WOPR SŁUPSK – 34 PKT
5. MOSIR MIELNO – 21,5 PKT
6. GOSiR KĄPIELISKO MORSKIE GDYNIA – 10 PKT

