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Od pa dziernika tego roku Regionalny Klub Karate Kyokushin Konin zacz ł treningi w
nowej, własnej sali. To przedsi wzi cie bez w tpienia wpłyn ło na ostatnie sukcesy
zawodników.
Koninianie udanie zaprezentowali si ju na rozgrywanych w Turku zawodach Pucharu
Polski, gdzie wywalczyli drugie miejsce dru ynowo w walkach kumite i trzecie w kata oraz
zaj li czołowe lokaty w walkach indywidualnych.
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Sukcesem zako czyły si tak e Mistrzostwa Polski Północnej Karate Kyokushinkan w
Czaplinku, rozegrane 5 grudnia. W stosunkowo skromnej obsadzie reprezentacja Konina
wywalczyła czwarte miejsce dru ynowo w kumite. W kategorii 13 -14 lat niedo cigniony był
Maciej Rybczy ski, zdobywca pierwszego miejsca. Z kolei w kategorii 17-18 (do 70 kg)
zabłysn ł Sebastian B k, który po dobrej walce finałowej zaj ł drugie miejsce, a na trzecim
uplasował si jego kolega Krzysztof Majchrzak.
W tej samej kategorii wiekowej, ale powy ej 70 kg, doskonale spisał si Paweł Stasiak,
który ostatecznie zaj ł trzecie miejsce, ale - co warto podkre li – walczył z zawodnikami o
30 kg ci szymi. W kumite dziewcz t, w kategorii 15-16 lat, trzecie miejsce wywalczyła
Justyna Rybczy ska.
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Oby tak dalej!!! Kyokushin w Koninie zawsze miało dobrych
zawodników. GRATULACJE i aby Duch Walki był z Wami w
nadchodz cym nowym roku.
08.12.2009, 14:24, zniesmaczony
Odpowiedz

Zgło do usuni cia

Bez sensu naparza si po buziach, jeszcze jacy chuligani z nich
wyrosn i strach b dzie wyj na miasto!
08.12.2009, 15:55, Kyokushin Old Boys
Odpowiedz
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Sorki za literówke w DOJO-KUN :-)
08.12.2009, 17:14, k1
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brawo brawo brawo oby tak dalej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KYOKUSHIN KONIN jest najlepszy w POLSCE!!!!
08.12.2009, 21:48, Ania
Odpowiedz
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Maciej i Justyna GRATULUJ !!! Ciesz si bardzo z waszego sukcesu.
Ania
08.12.2009, 23:48, mgr
Odpowiedz
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Kolego "ON" jak chcesz kogo obra a to spójrz w lustro i dopiero
potem co powiedz, jak si nie znasz to nie wypisuj tutaj takich bzdur.
Kole anka Justyna to naprawd fajna dziewczyna jak to si mówi „i do
ta ca i do ró a ca” a i przyło y potrafi o czym wiadcz jej
osi gni cia. Tak wi c je eli si nie znasz to lepiej nic nie pisz bo tylko
pokazujesz jak niski jest poziom twojego umysłu i kultury osobistej.
Poza tym to gratulacje dla ekipy z kyokushin jak wida prawdziwe
twarde karate w koninie jeszcze nie umarło powodzenia w nast pnych
bojach.
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Komentarze zniesławiaj ce lub mog ce narusza dobra osobiste
osób trzecich gro odpowiedzialno ci karn i cywiln . Osoby
pokrzywdzone mog skutecznie dochodzi swoich praw w
organach cigania i w s dach.
Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz mo e zosta
opublikowany nie tylko na tej stronie, ale równie w innych
mediach.
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jak zwykle zaj.... zdj cia
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Dzi kujemy bardzo za gratulacje a wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na zawody 13 lutego w Koninie ;)
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gratulacje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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