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Czwo ro za wod ni ków z Ko ni na
wzię ło udział w VII Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów Ky oku shin kan,
któ re od by ły się w so bo tę w ha li
MO SiR w Cheł mie. 

W ku mi te ju nio rów 17-18 lat
Ko nin re pre zen to wa li Ju sty na Ryb -
czyń ska, któ ra za ję ła trze cie miej sce
w swo jej ka te go rii wa go wej oraz
Krzysz tof Maj chrzak, któ ry upla so -
wał się na szó stym miej scu. W ka ta
po ka za li się Ma te usz Więc kow ski,
któ ry za jął miej sce pią te oraz Ra do -
sław Na pie ra ła, któ ry upla so wał się
na ósmej po zy cji.

Jed nym z sę dziów Mi strzostw
był tre ner Re gio nal ne go Klu bu Ky -
oku shin kan Ka ra te w Ko ni nie sen sei
Wie sław Więc kow ski 2 dan.

W tur nie ju wzię li udział za wod -
ni cy zrze sze ni w klu bach PFKK jak i
w za przy jaź nio nych fe de ra cjach IFK
Ky oku shin kai oraz Shin ky oku shin.
Część fi na ło wą mi strzostw otwo rzył
shi han Bo gu sław Je re micz (5 dan),
pre zes Pol skiej Fe de ra cji Ky oku shin -
-kan Ka ra te -do. 

Trze cio li go wi se nio rzy zwy cię ży li w
nie dziel nym me czu prze wa gą
dwóch bra mek. Na to miast ju nio -
rom młod szym i mło dzi kom nie po -
wio dło się pod czas spo tkań roz gry -
wa nych w ubie głym ty go dniu.

Ko niń scy se nio rzy zmie rzy li się w
nie dzie lę z ze spo łem Lu bie nian ki Lu -
bień Ku jaw ski. Za wod ni cy z Lu bie nia
zde cy do wa li się na in dy wi du al ne kry -
cie Łu ka sza Cie śla ka, co spo wo do wa ło,
że gra ko niń skich za wod ni ków opie ra ła
się głow nie na szar pa nej grze w ata ku i
in dy wi du al nych ak cjach po szcze gól -
nych za wod ni ków. Mecz za koń czył się
zwy cię stwem Star tu 29:27 (14:11).

Skład: To masz Ko sza ra, Ar tur Do -
miń ski, Ma rek Sal zman (5), Fi lip Bia łas
(2), To masz Tro ja now ski (1), Da wid
Sie kacz (4), Piotr Bą kow ski, Zbi gniew
Ja rec ki, Ma riusz Czer nie jew ski (2),
Piotr Choj nac ki, Ja nusz Ko strze wa (2),
Krzysz tof Cy bul ski, Łu kasz Cie ślak (9),
To masz Gar bar czyk, Mar cin Ma zu rek
(2), Pa tryk La rek (2).

Dwa me cze prze gra li na si ju nio rzy
młod si. KPR Wolsz ty niak Wolsz tyn
po ko nał na szych szczy pior ni stów

34:25 (18:14). Na to miast li der roz gry -
wek MKS Nie lba Wą gro wiec zwy cię żył
34:29 (12:15).

W obu me czach gra li: Ar tur Do -
miń ski, Ja kub Ku ja wiń ski, Bar tosz Wa -
chow ski, Ma ciej Ro szak (1, 0), Ar ka -
diusz Gro ma da (0, 4), Adam Ku ja wiń -
ski (6, 0)Ma riusz Czer nie jew ski (6,
12), Bar tosz Cien ku szew ski (8, 2),
Piotr Krzy miń ski (2, 3), Mi chał Paw la -
czyk (1, 3), Piotr Choj nac ki (1, 5). 

Mło dzi cy po dra ma tycz nym me -
czu ule gli Nie lbie Wą gro wiec 21:22
(13:11). Pod opiecz ni tre ne ra Ra do sła -
wa Wrze siń skie go pro wa dzi li dwo ma,
trze ma bram ka mi przez 45 mi nut me -
czu. W koń ców ce kil ka nie cel nych rzu -
tów ko ni nian po zwo li ło ry wa lo wi prze -
wa żyć sza lę zwy cię stwa na swo ją ko -
rzyść

Skład: Ma te usz Paw lak, Pa tryk Stu -
czyń ski, Fi lip Bi nie wicz (3), Ma ciej Rol -
nik (2), Pa tryk Urbań ski, Adam Pie -
trzyk (1), Grze gorz Sta wic ki (8), Ad -
rian Mar sza łek, Woj ciech Mi ko łaj czyk,
Ad rian Bo bek, Si ren ko My ko la (1), Bar -
tło miej Szczap. 

MAS

Pod czas ro ze gra nych w Byd gosz -
czy XXX Mi strzo stwa Pol ski Se nio -
rów Ka ra te WKF dwa brą zo we me -
da le zdo by ła Na ta lia No wak. 

W mi strzo stwach wzię li udział Na -
ta lia No wak i Ty mo te usz Stanc, któ ry
za koń czył wal ki w fa zie eli mi na cyj nej.
na to miast bar dzo du że wy zwa nie cze -
ka ło Na ta lię w ku mi te w ka te go rii wa -
go wej do 61 kg. W cza sie wal ki o wej -
ście do ści słe go fi na łu po jed nej z ak cji
Na ta lii do szło do kon tak tu (za bro nio -
ne), w wy ni ku cze go prze ciw nicz ka
zna la zła się na ma cie. Po kon sul ta cja z
le ka rzem za pa dła de cy zja, że ry wal ka
Na ta lii nie mo że da lej wal czyć i na sza
za wod nicz ka mu sia ła za do wo lić się brą -
zo wym me da lem.

Na szczę ście to nie był dla Na ta lii
ko niec mi strzostw, bo zo sta ła jesz cze
ka te go ria open. Po bar dzo trud nych
wal kach eli mi na cyj nych, gdzie po ko na -
ła mię dzy in ny mi mi strzy nię świa ta Ka -
mi lę War dę z Ło dzi, Na ta lia sta nę ła do
de cy du ją ce go star cia o fi nał. Tym ra -
zem, po mi mo prze wa gi Na ta lii i cią -
głych ata ków, jej tech ni ki nie zna la zły
uzna nia u sę dziów na za li cze nie ja ko
punk to wa ne i wal ka za koń czy ła się wy -
gra ną prze ciw nicz ki 1:0. 

Po je dy nek o brą zo wy me dal, to za -
cię ta wal ka z Wio let tą Ci choń ze Szcze -
ci na. Za słu żo ne zwy cię stwo 3:1 to na -
gro da za jej upór, hart du cha i wo lę zwy -
cię stwa. 

NA

W nie dzie lę, 28 mar ca ro ze gra ne
zo sta ły trzy me cze fut sa lu. Pod su -
mo wa no rów nież se zon pierw szej i
dru giej li gi.

Dru ży na SMAG zwy cię ży ła w me czu
o su per pu char z za wod ni ka mi An n Sta lu
4:2. Dwie bram ki dla dru ży ny zwy cię skiej
zdo był Se ba stian Ku bac ki na to miast po
jed nej bram ce zdo by li Krzysz tof Ma jew -
ski oraz Kry stian An drzej czak. Bram ki dla
prze gra nych zdo by li Pa tryk Gra bo wiec ki i
Ra fał Szku del ski. Z ko lei w me czu ba ra żo -
wym Ja col po ko nał Otis 2:0. Dwie bram ki
dla Ja co la zdo był Ar tur Ra chu ba.

Na za koń cze nie od był się mecz po ka -
zo wy mię dzy pierw szą a dru gą li gą. Za -
wod ni cy dru go li go wi po ko na li swo ich
prze ciw ni ków 8:6. Bram ki dla zwy cięz -
ców strze la li: To masz Mar kie wicz, Prze -
my sław Ski bi szew ski, Adam Mar kie wicz,
Łu kasz Łaj dec ki. Dla ze spo łu pierw szo li -
go we go bram ki zdo by li: Ma te usz Mro ziń -
ski, Da mian Ty lak, Ro bert Bu gaj, Ar tur
Ra chu ba.

Kró lem strzel ców pierw szej li gi zo stał
Ma te usz Mro ziń ski (SMAG), któ ry zdo -
był 31 bra mek. Naj lep szym za wod ni kiem
zo stał Ro bert Bu gaj z Co smo su Spe dy cja.

Na to miast ty tuł naj lep sze go bram ka rza
pierw szej li gi otrzy mał Ja cek Woj dęc ki
(PPH Sto la rek Au to Trans).I Li ga - ta be la

1. An n Stal 31 pkt
2. SMAG 31 pkt
3. Ba wa - Do li na Ni dy 27 pkt
4. Co smos Spe dy cja 18 pkt
5. PPH Sto la rek - Au to Trans 18 pkt
6. ME Wiel ko pol ska 13 pkt
7. Ja col 13 pkt
8. AG TOS 12 pkt

Ty tuł kró la strzel ców oraz naj lep sze go
za wod ni ka dru giej li gi zdo był Prze my sław
Ski bi szew ski z Mo to ru MZK, któ ry strze -
lił 32 bram ki. Naj lep szym bram ka rzem
zo stał Ar tur Chmiel (Ko nim pex).

II LI GA - ta be la
1. Mo tor MZK 46 pkt
2. Ko nim pex 35 pkt
3. ZNC Obu wie 33 pkt
4. Otis 31 pkt 
5. XXL Za to rze 30 pkt
6. Fu go Od lew 28 pkt
7. Gru by Be nek 23 pkt
8. Tur plan 15 pkt
9. RKN To miz 13 pkt
10. Host 7 pkt

Piotr Śni hur z UKS Smecz Ko nin
zo stał srebr nym me da li stą Mi -
strzostw Pol ski Ju nio rów w Sza -
chach do lat 12. To naj więk szy
suk ces klu bu w je go dzie jach.

W dniach 19-28 mar ca w Wi śle
roz gry wa ne by ły Mi strzo stwa Pol ski
Ju nio rów do lat 10 i 12. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło 209 naj lep szych za wod ni -
ków z ca łe go kra ju, po dzie lo nych na
czte ry ka te go rie wie ko we - ju nio rzy i
ju nior ki do lat 10 i 12. UKS Smecz Ko -
nin re pre zen to wa li We ro ni ka Mo mot
w ka te go rii ju nio rek do lat 10 oraz bra -
cia Adam i Piotr Śni hu ro wie w gru pie
ju nio rów do lat 12.

Już sam wy stęp w fi na le był wiel -
kim suk ce sem na szych za wod ni ków,
któ rzy (z wy jąt kiem Piotr ka) mu sie li
po ko nać po dro dze wie le eli mi na cji.
Naj le piej z nich spi sał się Piotr Śni hur,
któ ry zdo był srebr ny me dal w kla sy fi -
ka cji ju nio rów do lat 12. Jest to naj -
więk sze w hi sto rii na sze go klu bu osią -
gnię cie w roz gryw kach in dy wi du al -
nych w sza chach kla sycz nych. 

Pio trek roz po czął zma ga nia od
prze gra nej w pierw szej run dzie, jed -
nak z run dy na run dę spi sy wał się co -
raz le piej, ogry wa jąc swo ich prze ciw ni -
ków z du żą ła two ścią. Tak szedł aż do
sa me go koń ca, gdzie - przed ostat nią
run dą - zaj mo wał dru gie miej sce z ta ką
sa mą licz bą punk tów, co li der Fi lip De -
lek ta ze Sti lo nu Go rzów. W ostat niej
run dzie Pio trek roz gry wał ko re spon -
den cyj ny po je dy nek z Fi li pem. W
przy pad ku gdy by Fi lip wy grał, bez
wzglę du na wszyst ko był by on pierw -
szy. Na ca łe szczę ście Fi lip par tię zre -
mi so wał. Wi dząc ten wy nik, Pio trek
zdo był prze wa gę i do pro wa dził do wy -
gra nej po zy cji. Jed nak, jak to się zda rza
jesz cze u tak mło dych za wod ni ków,
zde ner wo wa nie da ło o so bie znać.
Gdy wy da wa ło się, że par tia idzie ku
po myśl ne mu koń co wi, Pio trek pod sta -
wił wie żę, w kon se kwen cji prze gry wa -
jąc par tię. 

- Dru gie miej sce to ogrom ny suk -
ce sem na sze go za wod ni ka i da je mu
moż li wość uczest ni cze nia w Mi strzo -
stwach Eu ro py, któ re we wrze śniu od -
bę dą się w Gru zji - mó wi opie kun mło -
dych sza chi stów Ka mil Szad kow ski.

We ro ni ka Mo mot, któ ra - przy po -
mnij my - star to wa ła wśród ju nio rek do
lat 10, mia ła po dob ny po czą tek roz gry -
wek jak Pio trek: prze gra na w pierw szej
run dzie, w któ rej już po sia da ła prze wa -
gę fi gu ry. Po raż ka jed nak jej nie pod ła -
ma ła i We ro ni ka za czę ła wy gry wać ko -
lej ne par tie. Po trzech ko lej nych zwy -
cię stwach prze gra ła do pie ro w pią tej
run dzie. W su mie zdo by ła 6,5 pkt. i za -
ję ła sie dem na ste miej sce. Dla We ro ni ki
był to do pie ro pierw szy tak du ży i po -
waż ny tur niej i miej my na dzie ję, że jej
spo ry już ta lent bę dzie się w dal szym
cią gu tak do brze roz wi jał. 

Ry wa li zu ją cy w tej sa mej gru pie
Adam Śni hur nie spro stał ry wa lom i
zdo był tyl ko trzy punk ty, ale je go opie -
ku no wie ma ją na dzie ję, że do świad -
cze nie zdo by te w tych mi strzo stwach
przy nie sie efek ty w dal szym sza cho -
wym roz wo ju Ada ma. 

- Ma my na dzie ję, że więk szość
dzie ci pój dzie w śla dy Piotr ka - do da je
Ka mil Szad kow ski - od no sząc rów nież
bar dzo cen ne suk ce sy na are nie ogól -
no pol skiej i mię dzy na ro do wej. Ko lej -
ną szan są na zdo by cze me da lo we bę dą
Mi strzo stwa Pol ski w sza chach szyb -
kich, któ re od bę dą się w lip cu w War -
sza wie oraz Pu char Pol ski do lat 8, któ -
ry od bę dzie się pod ko niec kwiet nia w
Mię dzyz dro jach, a w któ rym wy stą pi
ko lej ny nasz re pre zen tant Ja cek Mięt -
kie wicz. 

KASZ

Wy gra na 
se nio rów Star tu

Mi strzo stwa
Pol ski 

Ky oku shin kan

Ka ra te: Dwa ra zy brąz 

Fut sal: Pod su mo wa nie se zo nuSza cho we sre bro

Od le wej: Piotr, Adam i We ro ni ka
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