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1. Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Niemiec Burghausen | 0508.01.2017
Najważniejsze zawody zimowego pływania (temp.wody poniżej
5 st. C) odbyły się w Bawarii, mieście Burghausen
z malowniczym widokiem na najdłuższy zamek Europy.

Piotr Biankowski – sportowiec ekstremalny, trenował pływanie,
rugby, aktualnie z powodzeniem uprawia Triatholn oraz Swim Run.
Jednak jego prawdziwą pasją jest lodowe pływanie inaczej winter
swimming. W tej dyscyplinie sportu Piotr jest niewątpliwym
mistrzem, przełamującym bariery zimna, wytrzymałości,
szybkości.
Piotr Biankowski to również trener, animator życia sportowego,
który skupia wokół siebie utalentowanych ludzi, zainteresowanych
ekstremalnymi wyzwaniami, ale również zdrowym stylem życia.

Konkurencją Mistrzostw Świata był dystans 1000 m, który
należało pokonać stylem dowolnym. Jeden kilometr to
najdłuższy dystans, w którym startują najbardziej doświadczeni
zawodnicy w ramach tej dyscypliny sportu.
W wydarzeniu wzięło udział 120 zawodników z całego świata
z 37 państw. Była to więc najwyższa – światowa półka
zawodników.
Dystans 1000 m stylem dowolnym (1 km) ukończył na 18
miejscu w klasyfikacji open, na 6 miejscu
w kategorii wiekowej. Wynik ten okazał się wielkim sukcesem,
którym automatycznie zakwalifikował się do światowej elity
zimowego pływania.
W dwóch następnych dniach odbyły się Mistrzostwa
Niemiec, gdzie wystartował na dwóch dystansach 200 m
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2. Puchar Świata federacja IWSA - International Winter Swimming Assocation 2016/2017

Jako drugi Polak w historii, przepłynął dystans 1610 m
w wodzie o temperaturze poniżej 5 st. C.

- Jelgava Roni Cup (Łotwa)
- Big Chill Swim (Anglia)
- Scandinawian Winter Swimming Champinships (Szwecja)
- Pirita Talin (Estonia)

W dniu próby woda miała 1.2 st. C. Wynik ten klasyfikuje go w
światowej elicie tej dyscypliny sportu.

Wziął udział w 4 edycjach pucharu świata. We wszystkich stawał na podium startując w konkurencjach 1000 m oraz 450 m.
W klasyfikacji open całego cyklu zajął 5 wysokie miejsce
(tu niewystarczająca ilość występów pozbawiła go podium
6 edycji pucharu świata)
Należy podkreślić, że w zawodach tej rangi startuje miedzy 200
do 500 osób, co wiąże się z bardzo silną konkurencją.
3. Międzynarodowe Mistrzostw Polski Morsów Gdańsk |
12.2016
Miejsce 1 w kategorii open – obronił tytuł z poprzedniego roku
– mistrza 450m
4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 1000 m Katowice |
01.2017
Miejsce 4 w kategorii open. Miejsce 2 wśród Polaków.
5. Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii | 12.2016
W swojej kategorii wiekowej, na dystansie 1000 metrów,
zdobył tytuł mistrza Austrii. Pobił również rekord Polski
na tym dystansie.
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„Ice Mile” (czyli przepłynięcie mili w wodzie o temperaturze
1,2 stopnia Celsjusza w 27 minut) to sukces właśnie tych
wszystkich najlepszych ludzi, których spotkałem i którymi się
otaczam. Są to rodzina, przyjaciele, trenerzy, znajomi...
Każdy z nich dał mi siłę, odwagę, pewność tzw. Odwzajemniona
motywacja, zarówno oni, jak i ja, otrzymaliśmy to, czego
oczekiwaliśmy, czyli sukces...”

„Pływanie zimowe to dyscyplina sportowa, spotykana na
Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, na dystansie 25 m,
50 m, 200 m, ale tak naprawdę sprawdzanie własnego organizmu
zaczyna się od dystansu powyżej 400 m włącznie z Lodową
Milą...”
– Piotr Biankowski

– Piotr Biankowski

Piotr Biankowski / tel. + 48 606684605
https://www.facebook.com/piotr.biankowski
www.piotrbiankowski.com
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