LM.pl - Konin, Koło, Słupca, Turek / informacje sportowe / Mistrzostwa Polski Kyok... Page 1 of 2

aktualno ci

ogłoszenia

sport

forum

Startuj z nami | Poczta we współpracy z

Szybkie wyszukiwanie

Strona główna

katalog firm

czat

29 marca 2010, imieniny: Wiktora i Eustachego

informacje sportowe

login:

praca

kina

imprezy

hasło:

OK

tv

Załó konto

Mistrzostwa Polski Kyokushinkan

w Internecie
Szukaj

Mistrzostwa Polski Kyokushinkan
29.03.2010, 09:36

Galeria zdj

(2)

Szukaj ogłosze
ze zdj ciami

Szukaj

Czworo zawodników z Konina wzi ło udział w VII Mistrzostwach Polski Seniorów
Kyokushinkan, które odbyły si w sobot w hali MOSiR w Chełmie.
W kumite juniorów 17-18 lat Konin reprezentowali Justyna Rybczy ska, która zaj ła trzecie
miejsce w swojej kategorii wagowej oraz Krzysztof Majchrzak, który uplasował si na
szóstym miejscu. W kata pokazali si Mateusz Wi ckowski, który zaj ł miejsce pi te oraz
Radosław Napierała, który uplasował si na ósmej pozycji.
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Jednym z s dziów Mistrzostw był trener Regionalnego Klubu Kyokushinkan Karate w
Koninie sensei Wiesław Wi ckowski 2 dan.
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W turnieju wzi li udział zawodnicy zrzeszeni w klubach PFKK jak i w zaprzyja nionych
federacjach IFK Kyokushinkai oraz Shinkyokushin. Cz
finałow mistrzostw otworzył
shihan Bogusław Jeremicz (5 dan), prezes Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do.
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